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পরিচায়িকা 

কৃষ্বতার-রূপে লোক-পুজিত শ্রীচেতন্যের দ্বিতীয় পরিধীতা অথচ পরিতান্ডা পত্তী 

হিসাবেই যে বিষুঃপিয়ার খ্যাতি তা আংশিকভাবে স?িক হলেও পূর্ণ সতা নয়। হরিনাম সাধিকা 'ও 

প্রকৃত সন্নযাসিনী হিসাবেও তাঁর স্থান বাঙালীর বৈষ্বসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই নিয়ে 

চৈতনা-সমকালীন পদকর্তাদের পদে, চৈতনা-তিরোধানের পরবর্তী বিখ্যাত জীবনীকারাদের গ্রে 

এবং বিশেষে আরও পরবতী করেকটি চরিতকথায় ও গীতে বিধুপ্রিয়ার ভাবজ্ীবনের চিত্র গ্রথিত 

দেখা যায়। এই পরবর্তী গ্রচ্থগুলির প্রামাণিকতা সন্দেহাতীত না হলেও যে-সব জনশ্তির উপর 

নির্ভর করে লেখা হয়েছিল তার সতাতা সম্পূর্ণ অবিশ্বানা এমনও নয়। শ্রীমতী মালা মৈত্র এম.এ. 

বি.টি. এ সব জীবনীগ্রদ্থ ও পদরচনা সমাহরণ ও সমীকৃত করে এই 'বিষুপ্রিয়া £ ভীবন ও সাধনা" 

পুর্তিকাটি সাম্প্রতিক তক্তজনকে উপহার দিয়োছেন। 

নান। কারণে শ্রাচেতনা-প্রদর্শিত ও তখনকার সুবিখাযাত পণ্ডিত ও ভক্তবর্গ কর্তৃক আচরিত 
ও প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষব নব-ভক্তিধর্ম আঠারো শতাব্দীর কিছ্বকাল পর থেকেই ক্রম-অবক্ষয়ের 

পথে গোছে। পঞ্চাশ-যাট বছর আগেও বাছতে ও নাসিকা-কপালে চন্দনচচিত বৈষঃবদের সাক্ষাত 

পাওয়া যেত, কিছু কাল আগেও কীর্তলিয়া সম্প্রদায়গুলিকে গ্রাম ও নগর রসসিন্ত করে রাখতে 

দেখা যেত.কিস্তু এখন তা বিরল হয়ে পড়েছে অথবা একটা ফাশানে পরিণত হয়েছে বললেইচলে। 

নামকেন্দিক সহজ ভক্তিধর্ম থেকে উৎসারিত অথচ স্বল্প-পরিবর্তিত বাউল-সম্প্রদায়ও 'অনিবার্য 

বিলয়ের মুখে, যা নিয়ে বর্তমানে লোক-সাহিতাক গবেষণা চলছে। ভালো হচ্ছেকি মন্দ হচ্ছে সে 

বিচার নিরর্থক, কালব্রমে হয়াতো তা-ই ঘটছে। তবু যোড়শ শতাবীর ধারার স্বল্প পারের 

সাংস্কৃতিক ভীবনের যে পরিচয় আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত করে তা ছবির মতো স্মৃতিপটে দেখা 

দিয়ে সেকালের জনা একটা বেদনাবোধ মনে জাগিয়েই রাখে। 

শ্রামতী মালার সংগৃহীত কত উপকরনে সমৃদ্ধ "বিষুপ্রিয়াঃ জীবন ও সাধনা" বইটি পড়তে 

পড়াতে সেকালের বেদনাময় স্মৃতির একটি অধ্যায় মানে ভেলে উঠল এবং একালের দললীতির 

কোলাহল ও জীবন-সংগ্রামের বাস্তবতা থেকে সাময়িকভাবেও মুক্তি পাওয়া গেল। এ জনা 

প্রধমিকভাবে তাঁকে ধনাবাদ জানাই । গৌরাঙ্গ পরিতাক্তা মাতা ও পড়ীর শোকাহত সংসারভীবন, 

বিষুর্সপ্রয়ার তপন্যা ও তাদের সঙ্গী নাী নহ নবদ্ীপের একটি স্থারণীয় প্রান্তুকে তিনি উজ্জ্বলভাবে 

উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন ।হিক এতিহাসিকের শুষ্ক গবেষণামূলক দৃষ্টিতে নয়,ভজ্ঞ চিত্রকারের, 
সৃষ্টিতে । এর প্রয়োজনও ছিল, কারণ, দলাদলি ও স্বার্থসংঘাতে সব মানুষই তো আর সংন্ঞাহারা 



হয়ে পড়েননি । তবে ইতি নুন্ডের একটা কথা এ প্রসঙ্গে অনিবার্ধভাবে স্মরণীয় হয়ে ওঠে আমাদের 

মতো আলোচকের পক্ষে । সেটা এই যে. সঠিক ইতিবৃত্ডের দিকে গেলে দেখতেন যে শ্রীচৈতন্য 

দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করতে কোনোমতেই চাননি। বিশবরূপ ছোড়ে যাওয়ার পর থেকে সন্ত 

শটামাতা- বিশ্বস্তর যেন সংসারী হয়__এই মনোভাবের তাড়নায় নিজে জোর করে এই দ্বিতীয় 

সম্বন্ধ স্থির করেন। আর বিষুঃপ্রিয়ার সঙ্গে শ্রীচতনার কোনো অনুরাগ-সম্পর্কও গড়ে ওঠেনি। সে 

যাই হোক. লেখিকার সমাহরণ নৈপূন্য এবং প্রাপ্ত উপাদানগুলির সমগ্তলীকরণের শক্তি অবশ্য 

স্বীকার্য,'আর নেই সঙ্গে প্রশংসা করতে হয় তাঁর আন্তরিকতার তাঁর লেখনী যেমন সরস ও সরল, 

তেমনি সাহিতিক আবেগ-মণ্ডিত। তাঁর গ্রদ্থ শেয়ের দিকে সংযোজিত বিষুটপ্রিয়ার সহত্রনাম 
কীর্তন প্রড়ৃতি উপাদান-যোজনাগুলিকে বাদ দিয়েই তাঁর লেখনা সম্পর্কে উচ্চ ধারণার বিষয় 

জানাচ্ছি তাঁর স্বকীয় সাহিতিক পরিবেশনার পথেই আমি তাঁর অগ্থগঠি কামন' করি ও সরলমনা 

সামাজিক মানুযের চিন্তকে ত্রমে ক্রমে অধিকতর ভাবাপ্ররলায় উদ্বুদ্ধ কল'র আহান লেনইি | 
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প্ান্তন রাম তনু লাহিড়ী অধাপক 



পূর্বাভাস 

চৈতন্যদেবের নবধ্বণীপসখলা এক কথায় বৈচিন্লোর সমগ্যয়ে ভরপুর । 
এখানেই যেমন তাঁর জশবনের উচ্ছলতা--উদ্দামতার শুর: ও পাণ্ডিত্যের চরম 
বিকাশ ঘটতে দেখি, তেমনি গয্না থেকে ফিরে এসে িছাদিনের মধ্যেই সম্যাস 
গ্রহণান্তে একান্ত পূণ্যব্রতা পাঁতন্রতা বিষঠপ্রয়াদেবীকে নির্মম প্রত্যাখানে তা 
কঠিন হুদয় বিদারক দূশ্য হিসেবে চির পাঁরাচিত। স্পঞ্টতই দেখা বায় সহ্যাস 
গ্রহণান্তে চৈতনা জীবনের নবগ্বীপলণলার অবসান ঘটল এবং তান 
সম্ন্যাসোত্ধর জীবন যাপনের জন্য নীলাচলের উদ্দেশ্যে যারা করলেন। 

স্বাভাঁ1কভাবেই সম্নাসের সাধারণ ধর্ম অনুদারেই নবদ্বীপে পারিত্ন্ত হলেন 
বষ্াপ্রয়াদেবী । চৈতনাদেবের বিবাহত স্ত্রী হিসেবে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস- 

গ্রহণ পরবত' অধ্যায়ে বিফ্যাপ্রয়াদেবীকে ষে একক সাধিকার জীবন যাপন 
করতে হয়েছে সংদীর্ঘকাল, তারই পটভূমি সৃষ্টি হলটচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণ 
ও নবদ্বীপলশীলার অবসানে । যেখন-স্প্রীচৈতনাচন্দ্রোদয় নাটকে বিকযপ্রিয়া- 

দেবীকে সাক্ষাৎ ভা্তম্বরপিণী বলে উল্লেখকরাহয়েছে। ভন্তগণ তাঁকে “ভু-শঙ্জি' 

বলে জানেন। বস্তুতঃ তান হনাদনখ সারসমবেত সম্বিত-শান্ত অং ভান্ব 
স্বরাপণশ-গৌরাবতারে নামপ্রচারের সহায় স্বরূপে ডাদতা হয়েছিলেন । 

নবন্বাীপধাম ধেনন নবাবিধাভন্তির স্বরূপ নট দ্বীপ, বিফযপ্র়াদেবীও 

তেমন নধধা-শাক্তর স্রূপ। এ প্রসঙ্গে প্রসঙ্গা্তরে আলোচনা করা বাবে। 

এবার আসা যাক গোবাবফণীপ্রয়ার অনতার হিসেবে আবিভান প্রসঙ্গে । 

অবতার অথ অবতরণ, অথাৎ নেমে আসা । তান যে জীবের দ:ঃথে 

কাতর ভগবানের অবন্তার তার প্রধান শাক্ষী--জীবণ্ত প্রমাণ। শান্তে 

বলা হয়ে থাকে যে, দ:ছ্টের দমন ও অগৃর বিনাশ করা অবতারের উদ্দেশ্য । 

বন্ধু যাঁর হীঙ্গতে সৃহ্টি স্থিতি লয় হয়, তিনি দুই একাটি অসুর নিধনের 

জন্য অবতীর্ণ হবেন কেন? এটি তাঁর বহিরঙ্গ বা আনযা্গক উদ্দেশ্য । 

তিনি যে জগবকে ভালবাসেন, জাব যে তাঁর আতি নিজ জন, এটি জীবকে 

বোক্াতেই তিনি অবতীর্ণ হন। কিভাবে জীষকে ভালবাসতে হয়, তা 

দেখাতে এবং তাদের ভালবাসা গ্লহখ করতে তান জীব সমাজে মাসেন। 

জপবে জীবে এবং জখরে ভগবানে ভালবাসা সংস্থাপন করে অগাংকে সতখময় 

ৈ 



করা তাঁর অবতারের মূল উদ্দেশ্য । ভগবান জীব চিন জানেন। 1তাঁনই 
তো জীব-প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন । জীবকে কিভাবে আকর্ষণ রূরতে হয় 

তাও তিনি বোঝেন। স্বীয় হনাদিনী শীশ্ত সহকারে তিনি অবতীর্ণ হন। 

যুগে যুগে এই লীলা প্রকাটত হচ্ছে । ন্রেতায় রামসশতা, দ্বাপরে কৃষ্ণরাধা 

এবং কালিতে গৌরাবিষযুপ্রয়া রূপে তান আবর্ভত হলেন। আঁবভভূত হয়ে 

বিরহলীলা করলেন যাতে জীবের হাদয় দ্রবীভূত হয়। গৌরলীলার কথাই 
আমাদের আলোচ্য বিষয় । বর্তমান যুগে গৌরলীলার এই 'বিরহলীলার 

নূতন তরঙ্গ দেখতে পাওয়া যায় । “কালির জীব আরও কঠিন। আতিশয় 
মলিন । তাহাদের মলিন চিন্ত শোধনের নিমিত্ত এবার যে তিনি বিরহ- 
লশলা কাঁরলেন ইহা আরো অসহনীয় । ইহা শহাীনলে প্রাণ বাহারিয়া 

যাইতে চায় । শ্রীরাধার বরং সান্স্বনা ছিল যে কৃ্ণ মথুরার রাজা । সেখানে 

1তনি দাসদাসী পাঁরবৃত্ধ হইয়া পরম সুখে আছেন । যাঁহাকে ভালবাসা যায়, 

[তান যদ সুখে থাকেন, তবে তাহাতেই স.খ হয় । তাঁহার সাহত মিলন 

না হইলেও তিনি সুখে আছেন এই সংবাদে প্রাণে সান্ত্বনা পাওয়া ঘায়। 

কিন্তু শ্রীমতী বিষ্ঠাপ্রয়া গৃহে আছেন। আর তাঁহার প্রাণের পরম আরাধা 
বস্তু পরম প্রিয় সমগ্রী শ্রীগোরাঙ্গচন্দ্র বৃক্ষতলাবাসী কম্ছাকরঙ্কধারখসন্যান+, 

[তাঁন পাতায় আহার করেন, ভূমিতে শয়ন করেন। কাঙ্গাল বেশে জখবে্র 
দুয়ারে দুয়ারে যাইয়া হারনাম বিতরণ করেন। এ দুঃখ সহিবার নয়। 
তারপর শ্রীরাধার আর একটণ সান্ত্বনা ছিল। কৃষ্ণ বালয়া গিয়াছেন, তিনি 

কাল আসবেন । প্রত্যহই শ্রীরাধা অপেক্ষা কারতেন, কৃষ "কাল আপিবেন। 

এই আশায় তিনি সঙ্জীবিত থাকিতেন। আর শ্রধীরাধা ইহাও মনে করিতে 

প্াাারতেন, কৃ তো চিরকালই পরপুরুষ, তাঁহার উপর তাঁহার আর ক 

 আধকার আছে | যে কশঙ্গন তান তাঁহাকে পাইয়াছেন, তাহাই তাঁহার 

পক্ষে মহালাভ। এখন তিনি পর হইয়া পরই হইয়া আছেন, সুতরাং তাহার 

আর ইহাতে বাঁলবার কি আছে 2 কিন্তু শ্রীমতণ বিষ:প্রিয়ার পক্ষে কি 
হইল? না,- শ্রীগোরাঙ্গ তাঁহার আপন হইয়া পর হইলেন । প্রভু যখন 

সম্যাস কাঁরয়া শান্তিপুর আসলেন, তখন নতাইকে 'তান বাঁললেন, “যাও, 
নিতাই, নবদ্বীপে সংবাদ দেও।” ীনতাই বাললেন, “সকলকেই সংবাদ 

দিব? সকলকেই নিয়া আসিবে ৮” প্রভূ বাললেন, “একজন ছাড়া” অর্থাৎ 
বিষঠৃপ্রয়া ছাড়া । প্রভুর আগমন সংবাদ পাইয়া নদয়াবাসী সকলে “হার 
বোল" ধ্বান করিয়া গঙ্গা পার হইয়া চলিলেন। শ্রীশচীদেবী পলকতে 

র্ 



চাঁড়য়া গেলেন ।'রাহলেন কেবলমান্র বিফণৃপ্রয়া ৷ তাহারই প্রাপবাল্লভকে সবজে' 
পাইল। সকলে তাঁহার দর্শন সুখ পাইয়া নয়ন তৃপ্ত করিলেন । পাইলেন না 
কেবল বিষাপ্রযা । তান যেন জগতের মধ্যে সব্বাপেক্ষা কাঙ্গালিনী। 

তাঁহার প্রাণবল্লভ, জীবের লাগিয়া সন্যাসী হইয়াছেন। তান আর গৃহে 
আসিবেন না। বিষ্ঠীপ্রয়ার সাহত আর মিলিত হইবেন না। এবার যে তিনি 
বিরহ লালায় করুণ রস উঠাইলেন, পর্ব পূর্ব বিরহ লীলার সাঁহত ইহার 
তুলনাই হইতে পারে না ।."."-কঠিন জীবকে আকর্ষণ কারবার নামিতই 

শ্রীভগবান ঘুগে যুগে স্বীয় হনাদিনী শক্তির সাঁহত এইরূপ বিরহলীলার 
অবতারণা করেন।” | নদাঁয়া যুগল ভঙ্ন-্্প্রীবিধুভূষণ সরকার ] 

এভাবেই সমাপ্ত হল চৈতন্য দেবের নবদ্বীপলীলার । সঙ্গে সঙ্গে স্তপাত 
হল বিব্ৃপ্রয়াদেবীর সাধিকা জীবনের ।: নিমাই পণ্ডিতের সাধারণ গৃহবধূর 
জীবন থেকে দূরে সরে প্রকৃত চৈতন্যদেবের অনুগতা স্তর [হিসেবে সাধকা 

জীবনে ঘটল উত্তরণ। এই পধাঁয়ে নবদ্বীপে স্বামীর অবর্তমানে বিফ-প্রিয়াদেবী 

'জীবন কাটিয়েছেন সম্পূর্ণ অবহেলিত অবস্থায় । কুচ্ছসাধন ও ধমের 

পরাকাচ্ঠায় বফ্যৃপ্রয়াদেবীর হৃদয়ে ব্যন্তি চৈতন্য স্বামীর আসন থেকে উঠে 
এ৫সছেন শা*বত চৈতন্যদেব হয়ে । চৈতন্যানূগত্যে একদিকে বিষপ্রিয়াদেবশ 

প্রেমভান্ত নিবেদন করেছেন স্বামীর চরণে । অন্যাদকে স্বামণর প্রবাতত 
বৈষুব ধশাদির্শই তাঁকে প্রচারক ও প্রসারকের ভূমিকায় আলোকিত ও অবতশ্বণণ 

করেছে ॥। তাঁর এই গৃহকোণে থেকে নীরব অঙ্গটীলহেলনে নবদ্বীপের ও 

গড়ের বৈষব সমাজকে করায়ত্ত করা ও সামাল দেওয়া ধমে'র প্রতি নিগু 

[নিভ্ঠা, পরাকান্ঠা ও সুদৃঢ় আস্থার ফলেই সম্ভব হয়েছিল! প্রসঙ্গান্তরে 

এ [বিষয়ে বন্ভাঁরত আলোচনা করা হবে । বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর গুরুত্ব বৈষব 
ধর্ম সংগঠকদের কাছে কতখান অপাঁরহার্য ছিল তার উদাহরণ পাওয়া যায় 

'এখানেই--শ্রীগৌরাঙ্গের সন্যাস গ্রহণের পর- শাম্তিপ্রে অদ্বৈত আচাষ", 

খড়দহে শ্রীপাদ নত্যানন্দ প্রভু, শ্রীথণ্ডে নরহ'রি সরকার ঠাকুর ও উত্তরবঙ্গে 

রাজশাহীতে নরোক্তম দাস ঠাকুর বৈষব সাংগঠনিক ভূমিকায় ছিলেন। শ্রীবাসও ' 

চলে যান কুমারহট্রে (বর্তমানে হালিশহরে )। . নবদ্বীপে শচশমাতার 
কাছে গৌরাঙ্গপ্রিয়া বিষ্ুপ্রিয়াদেবী থাকতেন । বৈষণবগণ যাতায়াতের পথে 

1বষ্যাপ্রয়াদেবধকে দর্শন করে যেতেন ।” [ভগবান শ্রীকফের রাসলালা 3 

নবদ্বীপের রাস উৎসব--ডঃ বংশীধর মোদক ] 

'গৌরাঙ্গাপ্রয়া” উপন্যাসের প্রাককিথনে শ্রী শশনভূষণ দাশগংণ্ড বলেছেন, 
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“গোৌরাহলণ্লায় বিকরুপ্রিয়াদেবীর একটি 'বিশেষ চ্ছান আছে । সে চ্ছানাঁটর কথা 

সম্বন্ধে আমরা সব সময় খুব সচেতন নাহ । বিষগুপ্রয়া নিজেকে চিরাঁদনই 

খাঁনকটা পছের আড়ালে রাখিরাছেন, কিন্তু সেখান হইতে তিনিষে স্নিগ্ধ 
মধুর কিরণ বিকীর্ণ করিতেছেন তাহাকে লক্ষ্য করিতে না পারলে 'বিচিন্ত 

মধুর গৌরলশলাকে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করাই হইল না।” 

চৈতন্যদেব প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ না হয়েও “আপনি আচার ধর্ম, 

এই পথেই সকলকে প্রেমভাবে উদ্দীপত করোছিলেন। অবশ্য তাঁর প্রবার্তিত 

এই বৈফব ধর্ম আন্দোলনকে সুদৃঢ় 1ভাঁত্বর ওপর দাঁড় করাতে তিনি উপযুক্ত 
অনুগামশ িনবচিন করে তাঁদের 'বাভন্ন জায়গায় পাঠিয়েছিলেন। আই 

পরিকরদের আশ্রয়েই যেমন শ্রীচৈতন্য ধর্মমত অসাধারণ সাফল্যলাভ করোছিল 

তেসাঁন চৈতন্যঘরণণ 'বিঞ্ুঃপ্রয়াদেবীর কঠোর সাধনায় গৌরতত্ব স্যানার্ন্ট রূপ 
পেয়েছিল। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের ফলে বিষপ্রয়াদেবীকে পারতান্তা স্তী 

বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হলেও যথার্থভাবেই চৈতন্যহীন নবদ্বীপে তানি 

মাভ'নতপ সাধনার প্রতীক হয়ে উঠোছলেন। তাঁর এই সাধনার ফলেই চৈতন্য- 

হশন নবদ্বীপ গৌরগম্ভীরা বা মহাগম্ভীরা হিসেবে পাঁরচিতি লাভ করোছল। 

এবং এই ক্ষেত্রেও বিষ্ুপ্রয়াদেবীর বেশ কয়েকজন পাঁরকর তাঁকে তাঁর সাধনায় 

(বিশেষ শস্তি ঘুগিয়োছলেন । এই পাঁরকরদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন তাঁর 

অস্ট সখী কান্চনা, আমিতাঁদ এবং সেবক বংশীবদন, ঈষাণ, দামোদর পাশ্ডত, 

ভ্রাতা যাদবাচধয, এবং ভ্তুৎ্পুত্র মাধবাচার্ধয প্রমূখ । প্রেমোন্মাদ দশায় 

টিতন্যদেব পাঁরকরগণসহ প্রচার করেছেন কৃফকথার । সেখানে ওই প্রেমোন্মাদ 

দশাতেই 'বষ্ণুপ্রয়াদেবশ তাঁর পাঁরকরগ্ণণসহ প্রচার করেছেন গৌরকথার । 

গৃবস্তৃত আলোচনা পরবতাঁ অধ্যায়ে করার ইচ্ছা রইল । 



বিজুপ্রিয়া £ জীবন ও সাধনা 
৯০০ বঙ্গাব্দের মাথমাসের শৃভ শুক্রা পণ্চমী তিথিতে নবদ্বীপের বৈদিক 

রাঙ্গণ, পরম বিফুভন্ত রাজপাপ্ডিত সনাতন মিশ্রর গৃহ ও পত্বী মহামায়ার কোল 

আলোকিত করে সুলক্ষণা কন্যা বিষঠুপ্রয়া জন্মগ্রহণ করেন। হারদাস 
গোস্বামশর বর্ণনায় $ 

সনাতন গৃহ আল্োঁকত করে। 
মহামায়া গঞ্ডে কে জনামল রে 

গোলোক ছাড়িয়া এসেছে গৌরাঙ্গ । 

তাই বুঝি লক্ষী আসলেন সঙ্গ ॥ 

[ বিষপ্রয়া চারত ] 
নবদ্বীপবালা বিফণুপ্রিয়া দেখতে কেমন হয়েছিলেন তা জানা যায় লোচন 

সের চেতল্যমল লে”. 

ন্িনীডি রিনিতা 

ঝলমল করে যেন তাড়ৎ প্রাতমা ॥ ৪৩৬ | 

বিষুপ্রয়ার আবিভবি প্রসঙ্গ “নবদ্বীপ দীপশিখা বিষণৃপ্রিয়া” গ্রচ্ছে 
ধনিম্নীলখিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে £ রর 

«মাঘ মাসের শুরা পণ্চমশ তাঁথ! নবদ্বশপের ঘরে ঘরে, প্রাতি টৌলে 
টোলে সোঁদন দেবী সরস্বতীর পূজার আয়োজন চলছে । বিদ্যাদায়িনী দেবী 

সরস্বতীর আরাধনা । টোলের পশ্ডিতরা ভাস্তনত প্রাণে একান্তভাবে দেবর 
ধ্যানে মগ্ন । 

সহসা সমন্ত শহরে কেমন করে রটে গেল রাজপাস্ডিত সনাতন মিশ্রের 
প্রাসাদে দেবীর আবিভবি হয়েছে । ভন্তের আকুল প্রার্থনায় দেবী সরস্বতশ 

সনাতন মিশ্রের কন্যারূপে আবির্ভূতা হয়েছেন । দলে দলে শহরের লোক 

'ছুটে চলল দেবীর দর্শন আকাঙ্ক্ষায় ; পশ্ডিতেরা ভব করতে লাগলেন 
দেবীর । 

কতা হয়ে গেলেন রাজপশ্ডিত সনাতন মিশ্র এবং পত্বণ মহামায়া ?দেবী। 

'ভান্তনত প্রাণে তাঁরা বিফৃর চরণে নিবেদন করে দিলেন কন্যাকে । ছোট 
শিশুটি জম্ম মুহূর্তেই সমপিতাঁ হয়ে গেল বিকফুর চরণে । শিশু দিনে 
দিনে চন্দ্ুকলার মত বড় হয়ে উঠতে লাগল ।” 

& 



নবদ্বীপ নন্দন গৌর সুন্দরের বয়স তখন মাত্ত আট । শিশুর চাপল্য নিয়ে 

সে সময় সে সমগ্র নবদ্বীপবাসীীর নয়নের মণি ও আলোচনার কেন্দ্রীবন্দু । 

অন্যাদকে একইরুপ দৃষ্টি সদ্যেজাত অপূর্ব সুন্দরী শিশু গৌরাঙ্গ 

বিফুপ্রিয়ার দিকেও । ক্রমে বিফদুপ্রিয়া শিশহ প্রকাতি কাটিয়ে বালিকা হলেন । 

এই বালিকা বয়সেই বিফচুপ্রিয়া দীন-দঃখীদের প্রাত পরম দয়াশশলা। সকলের 

কাছেই 'বিষুপ্রিয়া স্নেহমরাঁ, দয়াময়ণী । 

1বফুপ্রয়ার পিতা সনাতন 'মিশ্রর ঘরে যেন একই. সঙ্গে লক্ষণ এবং 

সরস্বতণ বাঁধা রয়েছেন ॥। ধনী, বিদ্বান ও পরম বফুভন্ত সনাতন মিশ্র 

সম্পর্কে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে বলা হয়েছে-- 

সেই নবদ্বীপে বৈসে মহা-ভাগ্যবান ॥ 

দয়াশশল"স্বভাব--শ্্রী সনাতন নাম ॥ ৪০ ॥ 

অকৈতব, উদার, পরম-বফনৃভস্ত । 

আঁতাঁথ সেবনে, পর-্উপকারে রত ॥ ৪৯ ॥ 

সত্যবাদী, িভোৌন্দ্রয়, মহা-বংশ-জাত । 

'পদবশ 'রাজ-পাশ্ডিত” সব্ব্ বিখ্যাত ॥৪২ 

ব্যবহারেও পরম সম্পন্ন একজন । 

অনায়াসে অনেকেরে করে পোষণ ॥ ৪৩ ॥ 

বিষভন্ত পিতার উপয্স্ত কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া । এই অঙ্গ বয়সেই দে 
প্রম ভন্তিমতশ ৷ বাঁড়র ঠাকুর ঘরের দায়িত্ব তাঁর ওপর ॥ প্রাতাঁদন তিনবার 

গাঙ্গাস্নান তাঁর কাছে বাধ্যতামজক ছিল। এর উদাহরণও পাই চৈতন্য 

ভাগবতেই-- 

শিশু হইতে দুই-তিন-বার গঙ্গাস্নান । 
পপিতি মাতৃ-বিষু-ভান্তি বিনে নাহি আন ॥ ৪৬ ॥ 

কখনো জনীর সঙ্গে কখনো সখাঁদের সঙ্গে, বিফ্প্রয়া গঙ্গাস্নানে যেতেন 
গঙ্গার ঘাটে চলার পথে নিমাই যেমন র্পে গুণে সবার মুখে মুখে ফিরতেন 
পরম সুন্দরী বিফুপ্রিয়াও তেমনি ছিলেন সবারই আলোচ্য বিষয় । 

গঙ্গারঘাটে গৌরসন্দরের জননী শচশদেবীর সঙ্গে বিফণৃপ্রিয়ার নিয়ষিত' 

যেগাযোশ্ব ঘটত। বা্সিকা বিক্াপ্রয়ার ভাত ও নন্ভ মধরে স্বভাব 
শচশীদেবীকেও আকৃষ্ট করেছিল । ব্যাটে ঘখনট দেখা হয় [বিকতাগ্রয়া নয়ভাবে 

ভি 



শচশদেবীীকে প্রণাম 'করেন । শচদেবণও সস্নেহে ও পৃলকিত মনে বালিকাকে 

'যোগাপতি হউক' বলে আশীবা্দ করতেন । চৈতন্য ভাগবতে £ 

“আইরে দেখিয়া ঘাটে প্রাত দিনে দিনে । 
নগ্র হই” নমস্কার করেন চরণে ॥। ৪৭ 1 

আইও করেন মহাপ্রীতে আশীর্বাদ । 
“যোগ্য-পতি' কৃ তোমার করুণ প্রসাদ” | ৪৮ ॥। 

গোরাঙ্গদেবের প্রথমা পত্বী লক্ষমশীপ্রয়ার বিরহ বিদায় শচামাতাকেও 

বেদনাদস্ধ করেছিল । তাঁর সোনার সংসারে এসোৌছিল শূন্যতা । গৌরাঙ্গ 

সম্পর্কেও তাঁর দুশ্চিন্তা ও আশঙকা ছিল খুব । একটাই ভয়, সংসারে 

আসন্তিশূন্য পূশ্র পাছে বিবাগণ হয় । পুত্রকে পুনরায় সংসারী করতে ও 

সংসারী দেখতে, পুনরায় বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে তিনি উদগ্রণব হয়ে 

উঠলেন । প:ববঙ্গ থেকে ফির প্রিয়তমা পত্ী লক্ষ্যখীপ্রপার বিদায়ের কথ 

শুনে হাদয়ে দারূণ আঘাত পেয়েছিলেন গৌরাঙ্গ । যাতনা থেকে নিবৃত্তা 

পেতে তিনি পড়াশুনায় আরও গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন । তাঁর খ্যাত 

ও পান্ডিত্য শুধুমার নবদ্বীপই নয়, কমশঃ সারাদেশে ছাড়িয়ে পড়তে থাকে । 

এই রকম সময়েই পত্রকে পুনরায় গাহ্থ্যিজশবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শচশ- 

দেবী তোড়জোর শুরু করে দেন। চৈতন্য ভাগবতকারের কথায়_- 
হেনমতে 'বদ্যারসে আছেন ঈশ্বর । 

বিবাহের কার্ধ্য শচী চিন্তে নিরন্তর ॥॥ ৩৮ ॥ 

আত্মীয় স্বজনগণও তাড়াতাঁড় শুভকার্য সম্পন্ন করার জন্য পরামর্শ 

দিলেন । এদকে কন্যার বয়স দেখে সনাতন মিশ্রও একাঁট উপবহন্ত পানর 

অনুসন্ধান করছিলেন। নবব্বীপে তখন বৈদিক ব্রাহ্মণের সংখ্যা ছিল খুব 
কম। সংপান্র পাওয়া কঠিন। ভশষণ চিন্তিত মিশ্র দম্পাত। চৈতন্য 

ভাগবতে-_ 

সঙ্্ব নবদ্বীপে শচী নিরবধি মনে | 

পুত্রের সদ£শ কন্যা চাহে অনুক্ষণে ॥॥ ৩৯1 

সেই নবদ্বীপে বৈসে মহা ভাগ্যবান । 

দয়াশশল স্বভাব-্্শ্রীসনাতন নাম ॥ ৪০ ॥ 
2৪০ 8০ ৩5৪ ০৪৩ ৯৮৩ ৯৮ ০০১৯ ০৯০ 

তাঁর কন্যা আছেন পরম সু-্চরিতা । 

মৃর্তিমতী লঙ্গী,প্রায় সেই জগন্মাতা ॥ 8৪ ॥ 

৭ 

করি 



প্রাত্যাহক কর্মের মতই নিত্যস্নানে বান বিকরপ্রিা । শচীমাতার মনোগত 
ইচ্ছা গঙ্গাঙ্নানরত এই পরম সুলক্ষপা কন্যাকে পুত্রবধূ করা যায় কিনা । 
বৃন্দাবন দাসের ভাষায়-” 

_.. শাচশদেবশ তাঁরে দেখলেন ষেইক্ষণে 
এই কন্যা পত্র ষোগ্যা” বুঝলেন মনে 1 ৪৫ ॥ 

গঙ্গাস্নানে আই মনে করেন কামনা । 

“এ কন্যা আমার পত্রে হউক ঘটনা” ॥ ৪৯ ॥ 

রাজপশ্ডিত সনাতন মিশ্র এবং শচশমাতা উভয়েরই মনোগত ইচ্ছা এক। 
এদকে বালিকা বিষ্ঠপ্রয়া গঙ্গারঘাটে তাঁর সমবয়সী সাঁখদের মুখ থেকে 

নিমাই পণ্ডিতের কথা শুনেছিলেন এবং ঘাটে একাদন নিমাই পণ্ডিতের দেখা 
পেয়ে মনে মনেই তাঁর পাদপদ্মে আত্ম সমর্পণ করে বসেছিলেন । নবদ্বীপ 
দীপাশিখায় বলা হয়েছে £ 

“এমন সময়, একাদন সকালে সাঁথদের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করে ফেরবার সময় 

সহসা চোখে পড়ল, এক ভুবন মোহন অতুলনীয় রূপবান ধুবককে । সিরা 

ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল, এই সেই নিমাই পণ্ডিত ॥। চিনতে দেরি হল না 
বিষ্ুপ্রিয়ারও, এই ই ত সেই নিমাই পাশ্ডিত, যার চাপল্য, যার রুপ, যার 

পাশ্ডিত্য সারা নবদ্বীপে আজ মুখাঁরত হয়ে উঠেছে। মনে মনে শ্রীবঞ্ুর 

পায়ে অসীম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, বিন হৃদয়ে সকল ভক্তি প্রীতি নিবেদন 
করে দিল এক মহামানবের পায়ে । 

চমাকত হল 'নিমাই-ও। পথে চলতে চলতে সহসা এ কাকে দেখল 
শ্রীগৌরাঙ্গ ॥ চিনতে বাঁক রইল না 'বিষ:ুপ্রয়াকে, থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন 
পথের মাঝে । মনে পড়ল, বহু ষুগ আগের কোন স্মৃতি? বুকের ভিতর 
একটা আলোড়ন উঠতে লাগল । কোথায় ? কোথায় কতদূরে তর্তর্ করে 
বয়ে যাওয়া যমুনার কালো জল, মনে কি পড়ছে কোন্ কদম্বমূলের বংশখ- 

বাদন ৯ 

., মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ 'লখেছেন-*“কন্যাকালে নিমাই পাশ্ডিতকে মনে 

মনে আত্ম সমপ্ণ কাঁরয়া বালিকাটি বড় ফাঁপড়ে পাঁড়য়াছিলেন, মৃহ্মর্ 
গাঙ্গাস্নান কারিতে আসেন $ মনে আশা--তাঁহার বরকে দেখিতে পাইবেন ।” 

এঁদিকে শচশীদেবী পত্রের দ্িবতগয়বার বিবাহ দেবার জন্য একেবারে 
মনচ্ছির করে ফেলেছেন । দনাতন-দুহিতা 'বিফুপ্রিয়াই গোঁরাঙ্গের বক্ষ 

৮ 



বিলাসিনী হোক এই-ই তাঁর মনোগত ইচ্ছা । গোঁরাঙ্গ শচদেবীর এই ইচ্ছার 

কথা জানতে পেরে বুঝলেন যে মায়ের ইচ্ছাতে আর অমত করা বাবে না। 

মনে মনে তিনি রাজই হলেন। গৌরাঙ্গর বয়স তখন ২০. বছর । বিফহীপ্রয়ার 

১২ বছর ॥ ওদকে সনাতন মিশ্ররও একই ইচ্ছা গৌরাঙ্গদেবকে জামাই 'হিসেবে 

গ্রহণ করা । তাঁর কপালে এমন সৌভাগ্য হবে কিনা তা 'তান ভেবেই চলেছেন 

পুরু দুরু বুকে । চৈতন্য ভাগবতে আছে £ 

“রাজ পাণ্ডিতের ইচ্ছা সম্বঁগোষ্ঠীসনে । 

প্রভুরে কারিতে কন্যা-্ান নিজ মনে” ॥ ৫০ ॥ 

শচীমাতা আর দেরি না করে কাশশনাথ পাঁণ্ডতকে ডেকে এনে নিজেই 

উদযোগশী হয়ে শুভ বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে সনাতন মিশরের বাঁড়তে 

পাঠালেন ॥ 

“দৈবে শচশী কাশশনাথ পাণ্ডিতেরে আন । 

বাঁললেন তাঁরে,-বাপ, শুন এক বাণশী 1 ৫১ ॥ 

রাজ পা্ডতেরে কহ” ইচ্ছা থাকে তান। 

আমার পুত্রেরে করুন কন্যা দান” ॥ ৫২ ॥ 

কাশশনাথ পশ্ডিত চলা সেইক্ষণে । [এ] 

_ ওদিকে মিশ্র দম্পাঁত বখন কন্যার বিবাহ বিষয়ে গভীর চিন্তায় মণ্ন, ঠিক 
'তখনই ঘটক কাশীনাথ পাশ্ডিত সনাতন মিশ্রর বাড়িতে গিয়ে হাজির । উত্তম 

পানের সংবাদের আশায় তারা উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে রইলেন ঘটকের দিকে 

চেয়ে । বিষম ঘোর পাশ্ডিত সনাতনের মনে । কাশীনাথ বলে কি ? তিনি যেন 

শীনজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছেন না। একি স্বস্ন না সাত্য? 
কাশশনাথ তাঁর মনের একান্ত ইচ্ছাঁটি জানতে পারল ভাবে ? কাশশীনাথ 

পণ্ডিত কিন্তু হাসতে হাসতে আত স্বাভাবিকভাবেই বললেন - 
বিশ্বম্ভর পশ্ডিতেরে তোমার দূহিতা । 
দান কর+---এ সম্বন্ধ উচিত সর্্বথা ॥ ৫৭ ॥ 

তোমার কন্যার যোগ্য সেই দিব্যপাতি । 
তাঁহার উচিত এই কন্যা এই মহা-সতশ | &৮ ॥। 

যেন কৃষ্ণ রাব্বণীতে হনোহনা-উচিত । 

সেইমত বিষঠাপ্রয়া-নিমাঞ পন্ডিত ॥ ৪৯ [এ] 

এই জুটির বিবাহের কথা ক্রমেই ছাড়িয়ে পড়ল সর্ঘ। আনন্দ সকলের 

টি 



মনেই । মহাখুশশ শচখদেবী | গোরাঙ্গদেবের বিয়ে ি ভাবে হবে তা নিয়ে 

ধনাঢ্য শিষাদের মধ্যে চলতে লাগল গভীর আলোচনা । 

প্রভুর বিবাহ শুনি? সর্্ব-শিষযগণ । 

সবেই হইলা আতি পরানন্দ মন || ৬৮ ॥ 

প্রথমে বাঁললা বুদ্ধিমম্ত মহাশয় । 

“মোর ভার এ-বিবাহে যত লাগে বায়” | ৬৯ 

মুকৃন্দ সঞ্জয় বলেঃ-+৮শৃন, সখা ভাই | 

তোমার সকল ভারঃ মোর কিছু নাই 2 ৭০॥ 

বৃদ্ধিমন্ত-খান বলে, “--শুনঃ সখা ভাই ! 
বামানয়া সঙ্জ এ-বিবাহে কিছু নাই ॥ ৭১ ॥ 

এ-বিবাহ পশ্ডিতের করাইব হেন । 

রাজকুমারের মত লোকে দেখে যেন” ॥৭২॥ [এ] 

শুভাদনে শুভক্ষণে রীতিমত রাজকুমারের বিবাহের সমারোহে গৌরাঙ্গ 

বিবাহ করতে চললেন । মাতা শচখদেবশর হানয়ে আনন্দের উৎসারণ ৷ তান 
সমচ্ত লোকাচার সম্পন্ন করেছেন সবাইকে সঙ্গে নিয়ে খুব জাঁকজমক সহকারে । 

নর্তন, বাদ্য, গত, বাজ, ভাটেদের গান, দশপ, নাবীদের উলধবাঁন, শঙ্খ- 

ধ্বনির মধ্যে দিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ গোধুলি লগ্নে সনাতন 'মিশ্রের বাড়তে গিয়ে 
পেছুলেন। আ্ীগোরাঙ্গের বাঁড়তে বিবাহের আধবাসে এমন 'জানসের 

ছড়াছড়ি হয়েছিল যে তাতে আরও বেশ কয়েকটা শৃভবিবাহ সম্পন্ন হত 

পারত । 

নিমাই বিবাহ করতে রওনা হলে সখী ও পতিব্রতাদের নিয়ে শচশদেবণ 

আনন্দ করতে লাগলেন ৷ তাঁর স্ব্ন নিমাই আবার শংসারী হবে । সনাতন 
মিশ্রর বাঁড়তেও বিয়ের বিপুল আয়োজন । যেন একটা দর্শনশয় প্রাতি- 

যৌগিতা চলছে কারা কত বেশি ও স্দরভাবে আয়োজন ও কর্ম সুসম্পন্ন 
করতে পারেন। 

এ সময়ে নবোগ্চিন্না যৌবনা বিষ্ঠাপ্রয়ার রূপের বর্ণনা দিয়েছেন 

নরোতম দাস তাঁর *্শ্রী গৌরাঙ্গ প্রেম” কাব্য গ্রন্হে 

প্্ীগ্রী বিফৃপ্রয়ার্প মধৃর মরাঁত। 

শত কোটা চন্দ্র জনি শ্রীমৃখের জ্যোতি ॥ 

পুরুষ লম্বিত কেশ শোভার আধার । 

ভুরু দুটি বাকা কাম ধনুক আকার ॥ 

১০ 



মগ আঁথ জনি আখ প্রেমের কটাক্ষ । 

সে কটাক্ষে বিধে ভঙ্গ প্রেমিকের বক্ষ ॥ 

গর কর্ণ জানি কর্ণ সুশোভিত আত । 

সুবর্ণ কৃপ্ডল তাহে ঝলমল ভাত ॥ 
তিল ফুল জনি নাসা সৌন্দর্য্য প্রকাশে । 
কত সুধা গল্ড দেশে মৃদু মন্দ হাসে ॥ 

কি সুন্দর ওক্ঠদ্বয় জনি বম্বফল । 
দন্ত পংক্তি মুক্তা ভাত অতশব উজ্জ্বল ॥ 

কম্বু জিনি শ্রীবাদেশ শোভা মনোরম । 

কমল মৃণাল ভুজ সৌন্দর্যয অসীম ॥ 

করাঙ্গলি গাল জান স্বর্ণ চাঁপা কল । 

তাহে সুশোভিত পুনঃ নখপদ্ম গুলি ? 

বক্ষদেশ যুগ্ম গার শোভে উচ্চ শখর । 

ক্ষীণ কটি অনুপম নাভি সুগভীর ॥ 

নিতম্ব অত্যন্ত শোভা অতুল্য জগতে । 
রম্ভা তর ষুপ্ম উপ তাহে সুশোভিতে ॥ 

বিশ্ব বিমোহন রুপ মাধুর্য সমদ্দ্র | 

1কি বার্ণব রৃপ--তত্ব আমি আত ক্ষুদ্র ॥ 

পদ ধূগে কত রুপ দিলেন বিধাতা । 

রক্তোৎ্পল পদতল আত সশোভতা ॥ 
দোঁখয়া পদের শোভা স্বর্গলোকবাসা । 

রূপরসে অনরাগে গেল পদে মিস ॥ 

সাক্ষ্য দিতে র'ল কিন্তু নখে শশি ভাসি । 
এ পদ পাঁজলে তৃপ্ত সপ্ডলোকবাসী ॥ 
এমনি রূপের ছটা ত্রিলোক্য মোহিত । 

আপনি গোরাঙ্গ চন্দ্র রসে ঃ পুলাকিত ॥ 

নানা রত্ব বস্ত অলঞ্কারে বিভূষিতা । 

প্রেমিক শেখর গৌর হাদি বিরাজিতা ॥ 

গৌর়াঙ্গের বিবাহ যাত্রার সঙ্গে ষে বাজনার দল এসেছিল তার বর্ণনায় 
চৈতন্য ভাগবতে দেখি-- 

জয়ডাক, বীরঢাক, মৃদঙ্গ, কাহাল ৷ 

৯৯ 



পটহ, দগড়ঃ শঙ্খ, বংশশ, করতাল ॥ ১৪৮ 
করঙ্গ, শিঙ্গা, প্শন্দী বাদ্য বাজে যত। 

কে লিখিবে,-বাদ্যভাপ্ড বাজি' যায় কত ? ১৪৯ ॥ 

লক্ষ লক্ষ শিশু বাদ্যভান্ডের ভিতরে । 
রঙ্গে নাচি' যায়, দেখি হাসেন ঈশ্বরে ॥ ১৫০ ॥ 

বিনে বাড়তে কন্যাপক্ষ ও পান্রপক্ষের বাজিম্নেরা পালা করে, বাজাতে 

লাগল। উপগ্ছিত অভ্যাগতরা তা উপভোগ করতে থাকলেন । সনাতন 'মশ্র 

ও তাঁর পদ্বণ প্রথামত জামাই বরণ ও মাঙ্গলিক ক্রিয়া সমূহ সম্পন্ন করলেন। 
সময় মত বিয়ের কনে লঙ্জানম্র বিষুপ্রয়াকে বিবাহ আসরে আনা হল । 

তবে সবর্ব--অলঞ্কারে ভূষিত করিয়া । 
লক্ষী দেব আনলেন আসনে ধারয়া ॥ ১৭০ ॥ 

তবে হর্ষে প্রভুর সকল আপ্তগণে। 

প্রভুরেহ তুলিলেন ধাঁরয়া আসনে ॥ ১৭১ ॥ 

তবে মধ্যে অম্তঃপট ধার” লোকাচারে । 

সপ্ত প্রদক্ষিণ করাইলেন কন্যারে ॥ ১৭২ ॥ 

তবে লক্ষী প্রদক্ষিণ কার সাত বার । 

রাহলেন সম্মুখে করিয়া নমস্কার ॥ ১৭৩ 01 এ) 

বর-কনের ওপর পৃ্পবৃষ্টি হতে থাকল। উপস্থিত স্ত্রী প্ররুষেরা বর 

কনের নামে জয়ধ্বান দিতে লাগলেন । দু'পক্ষের বাদ্যকরগণ মহানন্দে বাদ্য ' 

বাজাতে লাগল । যেন আনন্দের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। এবার মালা বদলের 

সময় । 
আগে লক্ষী জগন্নাতা প্রভুর চরণে । 

মালা দিয়া কারলেন আত্ম-সমর্পণে ॥ ১৭৬ ॥ 

তবে গৌরচন্দু প্রভু ইং হাসিয়া । 

লক্ষতীর গলায় মালা দিলেন তুলিয়া ॥ ৯৭৭ ॥ [এ] 

চৈতন্য ভাগবত অনুসারে এই বিবাহ আসরে দেবতাগণও অলক্ষ্যে থেকে 

পুছ্পবৃছ্টি করেছিলেন । বধূ বড় না বর বড় এই নিয়ে বিবাদ (শুর?ঃহল 
দূ+ পক্ষের মধ্যে এবং পড়ি উ*চু করে ধরা হ'ল ।. শুভ দৃষ্টিপাত শেষে £বর 

ফনে এসে বসলেন বিয়ের পিশীড়তে । পাদ্য অর্থয আচমন করে'সনাতন মিশ্র 
এবার বসলেন কন্যা সম্প্রদান করতে । বহ যৌতুক সহ কন্যা সমার্পত হলো 

গৌরাঙ্গ হন্তে। যেমন-_ | 

৯৭ 



বিফপ্রাঁতি কাম্য করি শ্রীলক্ষীর পিতা. ।. 

প্রভুর শ্রীহন্ডে সমার্পলেন দুহিতা ॥ ১৮৮ ॥ 
তবে দিব্য ধেনদ, ভূমি, শষ্যা, দাসী, দাস। 

অনেক যৌতুক 'দিয়া কারলা উল্লাস 1 ১৮৯ ॥ 

বিয়ে সৃসম্পন্ন হলে মিশ্রপত্বী বরকন্যাকে ঘরে তুললেন মঙ্গলধবানর মধ্যে 
দিয়ে। বাসর ঘরে প্রবেশ করে গৌরাপ্রয়ার মনের অবচ্ছাটি কেমন হয়েছিল 
ও ঘরে ঢুকতেই যে দুর্দেব ঘটোছিল তার বর্ণনা পাই “বিফণৃপ্রিয়া চরিতে |" 

যেমন--“আজ বালিকা প্রাণের বচ্ডুট পেয়েছেন। তাঁর সাধনার ধন 

িলেছে। যাঁর জন্য দিনে তিনবার গঙ্গাস্নান করতেন, দেবমযর্ত দেখলেই 

ভন্তিভরে প্রণাম করে যাঁকে প্রাপ্তির আশায় করযোড়ে প্রার্থনা করতেন আজ 
সেই প্রাণের বস্তুটি, সেই হারাধনটি, তাঁর দক্ষিণে দণ্ডায়মান | আবার শুধু 

দাঁড়য়েই নেই। তিনি তাঁর অঙ্গস্পর্শ সুখ অনুভব করছেন । পতিমৃখ 
দর্শনে, পাতি অঙ্গ স্পর্শনে ষে কত সুখ, তা যার পাতি আছে সেই জানে 1""* 

* এমন সময়ে দেবীর দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠে একটি গুরুতর উচছট- 

লাগল । উছটের দারুণ আঘাতে দেবীর চৈতন্য হ'ল, বড় বাথা পেলেন। 

দেখলেন, অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে রন্তপাত হচ্ছে । এই দুদ'ব ঘটনার কারণ আসলে 

দেবীর অন্যমনস্কতা । আনন্দে অধীরা হয়ে তিনি চলছেন । তাঁর বাহ্যদৃস্টি 
একেবারে লোপ পেয়োছল । এই গুরুতর আঘাতে দেবীর জ্ঞান হল ; এবং 

সঙ্গে সঙ্গে এটি অমঙ্গলের কারণ বুঝতে পেরে মনে বড় ব্যথা পেলেন। 

সশাঁঞঙ্কতা হয়ে প্রাণ বল্লভের অঙ্গে ঢলে পড়লেন। এই উছট- খাওয়ার 

বৃত্তান্তাটি আর কেউ জানতে পারল না । কেবলমাত্র শ্রীগোরাঙ্গই জানলেন। 

প্রিয়্াকে সশাঁঙ্কতা ও কাতরা দেখে প্রভু ব্যথিত হলেন । আর 'ি করলেন 
শুনুন ! আঘাতের ওষুধ দিলেন । সে ওষুধ কেউ কখনও পায় না। প্রভুর 

নিজের ডান পায়ের আঙ্গুল 'দিয়ে প্রিয়ার আঘাতপ্রাপ্ত আঙ্গুল চেপে ধরলেন । 
প্রভুর পদরজ মহোৌষধে তখাঁন রন্তপাত বন্ধ হয়ে গেল । দেবীরও সব ব্যথা 

দুর হল। স্বামীর সাঞ্চকোতিক সহানৃভূতিতে প্রিয়াজির সব দুঃখ দূর 

'হুল। অমঙ্গল ও সন্দেহের কারণও দূর হয়ে দেবীর হাদয়ে আৰার আনন্দ 

তরঙ্গ উঠল* আবার 'তীন প্রেমানন্দে ভাসতে ভাসতে প্রাণবল্লতের সঙ্গে বাসর 
ঘরে চললেন ৮. ৫: 

বাসর ঘরে বিষপ্রিয়ার সাঁখরা নব বর গোয়াঙ্গকে 'নয়ে নানা রঙগরসে 
এআতে উঠলেন। লোচন্ দাদ তাঁর, চৈতন্যমঙ্গলে বর্ণনা 'দয়েছেন-_ 
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কেহো বলে গোরাচাদ শুন মোর বোল । 

গুয়াখানি দেহ লক্ষত্রী নি*দে হৈল ভর ॥ 

আপনে তুলিয়া দেহ লক্ষমীর বদনে। 

দেখুক সকল সখা হরধষিত-মনে ॥ ৩২১ ॥ 

রঙ্গরসে কোনো রপিকা রমণী গৌরাঙ্গের কোলেই ঢঙে পড়ছেন । কেউ বা 

অতি সাহসে ভর করে বিফপ্রয়াকে গৌরাঙ্গের কোলে তুলে বসিয়ে দিচ্ছেন । 
অঙ্গে ঢাল পড়ে কেহো--হিয়া উতরোল । 

লক্ষ্ীরে তুলিয়া দেই গোরাচাঁদের কোল ॥ 

কেহো বলে-” হেন ভাগ্যবত কেবা আছে । 

গৌরচন্দ্ু-হেন পতি মিিয়াছে কাছে ॥ ৩২২ ॥ [এ] 

বধূ নিয়ে যেদিন গৌরাঙ্গ স্বীয় গৃহে ফিরে এলেন সেদিন নবদ্বীপের 

রাষ্ঠার রাষ্ভায় ছিল জন সম:দ্রের ঢল । চণ্চল সারা নদশয়ার মানুষ । গৌরাঙ্গ ও 
বিষ্প্রয়ার যগলরপ দর্শন করে বিভিন্ন জন নানা মন্তব্য করতে লাগলেন। 
কেউ বললেন “লক্ষী নারায়ণ', কেউ বলেন,সাক্ষাৎ হরপার্বত' । কেউবা বলেন 

এঁরা স্বয়ং €কামদেব রাত । চৈতন্যভাগবত থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যাক £ 

“অল্প-ভাগ্যে কন্যার তি হেন স্বামী মিলে ? 

এই হর-গৌরী হেন বুঝি”শ-কেহ বোলে ॥ ১১২ ॥ 
কেহ বোলে, ইন্দ্র-শচণ, রাঁতি বা মদন।৮ 

কোন নারী বোলে,_-“এই লক্ষবী-নারায়ণ” ॥ ১১৩ ॥ 

কোন নারীগণ বোলে--“ষেন সীতা রাম । 

দোলে পার শোভিয়াছে আতি-অনুপম*” 1 ১১৪ ॥। 

এইমত নানার্পে বোলে নারীগণে । 

শুভদন্ট্য সবে দেখে লক্ষমীশনারায়ণে | ১১৫ ॥। 

শচঈদেবীও নিজবাংডুতে সই ও এয়োগণকে নিয়ে মঙ্গলঘট পেতে বরণডালা 

দৃনয়ে প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন পাত্র ও পুক্রবধূকে বরণ করে ঘরে তোলার জন্য । 

হেনমতে নত্য-গীত-বাদ্য-কোলাহ্লে । 

নিজগ্হে প্রভূ আইলেন সন্ধ্যাকালে ॥| ১১৬ ॥ 

তবে শচখদেবী বিপ্রপত্বীগণ লৈয়া । 

পুত্রবধূ ঘরে আনলেন হর্ষ হৈয়া ॥॥ ১১৭ | 

দ্বিজ--আদ যত জাতি নট রাজানয়া। 

সবারে তুষিলা ধন, বস্ত, বাকা দিয়া ॥ ১১৮ ।। [এ] 
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সবাইকে বিদ্বায় দেবার পর আগঙুনা থেকে মঙ্গলাচার সেরে গোর 'বিষুপ্ররা 

গৃহের অভ্যন্তরে গেলেন । বৃন্দাবন দাস একটি পদাবলীতে বলেছেন. 
গৃহে আসি বাঁসলেন লক্ষী নারায়ণ । 

জয়ধ্ানময় হেল সকল ভবর্ম'*' 
কি আনন্দ হৈল সেই অকথ্য কথন 
সে মাহমা কোন জনে কাঁরবে বর্ণন ॥ 

শচাঁদেবীর দান ধ্যান পব' সমাধা হলে গৌরাঙ্গ ব্দাম্ধমন্ত খানকে 
আলিঙ্গন দিয়ে কৃতার্থ করলেন । বৃণ্ধিমন্তের জন্যই এই বিবাহ মহাসমারোহে 

সংসম্পন্ন হল। বৃদ্ধিন্ত গৌরাঙ্গ আলিঙ্গনে আনান্দিত হল। গোর 

বিষযপ্রয়ার 'বিবাহ মহিমা সম্পর্কে চৈতন্য ভাগবতে বলা হয়েছে-.. 

যে শুনয়ে প্রভুর বিবাহ-পৃণ্য-কথা 

তাহার সংসারস্্বন্ধ না হয় সর্বথা ॥ ১১৯ 

প্রভু পারবে লক্ষ্মীর হইল অবন্থান। 

শচটগৃহ হইল পরম-জ্যোতিধাম ॥ ১২৩ ॥ 

গৌর বিষ্যুপ্রয়ার এই শুভ বিবাহানুষ্ঠানে শান্তিপূর থেকে সস্ত্রীক 

অদ্বৈতপ্রভু এসেছিলেন ও আনন্দ উৎসবে যোগ 'দয়েছিলেন। এই 

[িবাহানূষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে তাঁরাও আনন্দিত। আনন্দের বন্যা 

শচশদেবীর ঘরে । লজ্জা নম্র বালকা 'বিষযুপ্রয়া বধৃবেশে আরও লঙ্জাশখলা 

হয়ে উঠেছেন। মনে তাঁর পাঁতি মিলনের আনন্দ । গোরাঙ্গের মুখেও হাঁসির 

রেখা । বলরাম দাস রচিত পদাবলীতে নবাববাহিত দম্পতির আনন্দ 

ডউচ্ছবাসের বর্ণনা পাওয়া যায়-- 

নবীনা 1গ্য়াজ কেবল যৌবন উদয়। 

লজ্জায় মুগধ ধনী অধোমুখে রয় ॥ 

চণ্ল চরণে গৃহশকোণেতে লুকায়। 

শ্রী গোরাঙ্গ গৃহ মাঝে খখজয়া বেড়ায় ॥ 

[বিয়ের পর £হপরই গোরাঙ্গ অধ্যাপনার কাজে গভখরভাবে মনোনিবেশ 

.করলেন। নবদবীপে নিমাই পণ্ডিতের খ্যাতি তখন সবাইকে ছাপিয়ে গেছে । 

এমন সময় নবদ্বীপেই এলেন দ্বিপ্বিজয়ী পাঁণ্ডত কেশব কাম্মীর। তিনি 

নিমাই পাণ্ডতের কাছে শোচনীয়ভাবে প্রাজ় চুন করে নিলেন। এই 



আকম্মিক ঘটনায় দিকে দিকে নিমাই পণ্ডিতের খ্যাতি ও বশ বহু 

সহন্র গুণ বৃদ্ধি পেয়ে পল্লাবত হয়ে ছাঁড়য়ে পড়ল ॥ নামী দামশ ও বিষয় 
লোকেরা নিমাই পশ্ডিতকে রাষ্ঠায় দেখলে অথবা বাড়ির সামনে দিয়ে গেলে 
তারা দোলা থেকে নেমে আগে তাঁকে নমস্কার জানান। তাদের বাঁড়তে 

বিশেষ বিশেষ অনজ্ঠান হলে নিমাই পণ্ডিতের বাড়তে আগেই ভোজ্য বস্ত 

মিষ্টান্ন পাঠাতে ভোলেন না'। মাতা শচীদেবাী মনের আনন্দে ব্রাহ্মণ বৈফব ও 

দীন দুঃখাঁদের সেবায় সারা দিনই ব্যস্ত থাকেন । গৌরাঙ্গ এ সবের কোনও 

খোঁজই নেন না। 'বিষ্ণুপ্রয়া রাজকন্যা সমপ্রায় হয়েও *বশুর বাড়িতে কিন্তু 
একেবারে সাধারণ গৃহবধ্র মত সুন্দর মানিয়ে নয়েছেন। তিনি শাশুড়ির 

সেবায় নিজেকে নিয়োক্তরত করে রেখেছেন । বৃদ্ধা শাশুঁড় যেখানেই £কাজে 

বন্ড সেখানেই তিনি তাঁকে ছায়ার মত অনুসরণ করেন। পাতিদেবতার 
সেবাতেও তান ততোধিক মগ্ন । 

বিষ্ণুপ্রয়ার বয়স তখন সবে ১৩ বছর । কৈশোর ও যৌবনের সাম্ধক্ষণে 

তাঁর অবস্থান। মনে আনন্দের ফগ্গুধারা সাঁধদের কাছে মাঝে মাঝেই প্রকাশ 

হয়ে পড়ত। তবে গৌরাঙ্গদেব অধ্যাপনায় অত্যাধক ব্যন্ত থাকার ফলে 

বিষ্ণুপ্রিয়া সব সময় তাঁকে কাছে পেতেন না। সংসারের অন্য কাজে বিষ্কপ্রয়া 
ব্যস্ত থাকলেও শচীমাতা রান্নার ভারটা নিজের হাতেই রেখোঁছিলেন ॥ প্রকে 
পরম যত্বে কাছে বাঁসয়ে খাওয়াতে তান খুবই তৃপ্ত পেতেন । আর অন্তরালে 

বসে বিষ্যীপ্রয়া এই দৃশ্য দেখে আনন্দিত হতেন। বিষ্াপ্রয়া গৃহলক্ষণ 

হয়ে আসার পর থেকে শচীমাতার সঙ্গে তাঁর এমন হাঁক সম্পর্ক গড়ে 

উঠেছিল যে শাশ্বাঁড় বধূমাতা একে অপরকে না দেখে একদণ্ডও থাকতে 

পারতেন না। আর তাই বধ্কে িতিগৃহে পাঠিয়ে স্বন্ভিতি থাকতেন না 
শাচীমাতা। বিষ্ঠীপ্রয়াও তেমান বাপের বাঁড় থেকে স্বামশগৃহে ফিরে আসার 

জন্য সদা চণ্ল ও উদ্মুখ হয়ে রইতেন । এই ভাবেই যখন শচণমাতার সুখের 
সংসারে আনন্দ তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছে ঠিক তখনই গৌরাঙ্গদেব গরাষান্রার কথ্য 

মায়ের কাছে জানালেন । শান্ত পুকুরের স্থির জলের ওপর একাঁট চিল 

ছংড়লে যেমন হয় ঠিক তেমনই শচামাতার হাদয় সমন্দ্র তোলপাড় হল । প্রাণ- 
পণে পুত্রের হাত চেপে ধরলেন তিনি । বললেন,” গয়া "যাওয়া হবে না। 

িশবরপ একবার ঘরের বাইরে বোরয়ে গহপ্রবেশ করেনি । তাই কনিষ্ঠ 
'পনত্রের কাছে তাঁর সকাতর আবেদন £ 
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শচীর অন্তর পোড়ে--গদ গদ ভাষ । 
পুত্রের 'নকট 1গয়া ছাড়য়ে নিঃ*্বাস ॥ 
প্রবাসে যাইছ তুমি শুন বিশবন্ভর । 

তুমি না রহিলে অন্ধকার মোর ঘর ॥ ৪৬৯ ॥ 
[ চৈতন্ঃমঙ্গল - লোচন দাস ] 

পত্র নমাই মাতাকে বোঝালেন 1পতৃকাষ” সমাপনান্তে গরা যাচ্ছ অতএব 
পুন্নের এই অবশ্য কর্তব্য কর্মে বাধাদান উচিত নয় । অগত্যা মাতা শচীদেবশ 

পুত্রকে নিরগ্ভ করতে না পেরে গয়া যাবার অনুমাঁত দিলেন 'এবং অশ্রুরজ্ধ 

কণ্ঠে আবেদন জানালেন £ 
অন্ধলের লাঁড় তুমি্*নয়ানের তারা ॥ 

এ দেহের আত্মা তোমা বাহ নাহ মোরা ॥। 

[পিতৃগণ নিম্তার কারতে যাবে তুমি । 

আপনা লাগিয়া তোরে কি বালব আম ॥ 

গয়া যা? বাব বাপ! শ্ুনরে নিমাই । 
মোর নামে এক পিন্ড দিস্রে তথাই ॥ ৪৭০11 (&) 

গৌরাঙ্গদেবের গয়া যাবার সংবাদে বিষ্যীপ্রয়ার মধ্যেও আলোড়ন লাম্টি 

হয়েছে। ত্রয়োদশবধাঁয়া পাঁতাবিরহ কাকে বলে জানেন না। প্রেমাস্পদের সঙ্গে 
মিলনের কথাই তাঁর জীবনের অন্যতম ধ্যান-জ্ঞান । এই রকম মানাঁসক অবস্থায় 
পাঁতির গয়া যাবার সংবাদে তান সশাঁগিকতা হয়ে উঠলেন । বিয়ে হয়েছে তো 

মাত্র একটি বছর ॥। বিরহ কি 'জানস তা তিনি এই প্রথম অনুভব করছেন । 

“পরমা প্রকৃতি বিষ্ণুপ্রিয়া গ্রন্হে দোঁখ 5 শাবষ্দুপ্রয়া সেখানে দাড়য়ে আড়াল 

থেকে সব শুনছেন। তাঁর অন্তর তখন বাণাঁবম্ধ 'বিহাঙ্গনীর মত ছটফট 

করছে । দুটি চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। মনটা হাহাকারকরে ওঠে 
তাঁর। একবার ভাবেন বাধা দেবেন কিন্ত তা পারেন না কিছুতেই । মা 

যেখানে নাধা দিলেন না, সেই পরম পতিকাজে তান বাধা দেবেন কেমন 

করে 2” 

অবশ্যই গৌরাঙ্গদেব গয়া যাবার আগে বিঞ্টাপ্রয়ার কাছে বিদায় নিতে 

গেলেন । 1নজনে "প্রয়াকে ডেকে বললেন, আমি 'পিতকার্য করতে যাচ্ছি । এই 

শীতের মধ্যেই ফিরব । তুমি সর্বদাই'জননীর কাছে থাকবে এবং তাঁর সেবা 

করবে । বিফ:ৃপ্রয়া স্বামীর মুখের দিকে অসহায় হ1রণীর চোখ তুলে ধরলেন । 
বাক্য স্কুরিত হল না একটাও । শহধু ঝরে পড়ল টপ্ টপ করে ক'ফোটা 
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জল। ব্যথিত গোরাঙ্গদেব প্রিয়াকে বক্ষালিঙগন দিলেন । পদ সমুদ্রে দেখি, 

বিফরুপ্রিয়ার অবুঝ মনের প্রাতিবিদ্ব। 

কোথা যাও হে প্রাণ বধু মোর 

আমায় ছলনা করি । 

না দোখলে মুখ ফাটে মোর বুক 
ধৈরষ ধাঁরতে নার ॥ 

বাল্যকাল হতে এ দেহ সাঁপনঃ 
মনে আন নাহি জানি। 

কি দোষ পাইয়া ত্যাজলে দাসণরে 
বল সেই কথা শান ॥ 

[ 'বজ্কুপ্রিয়া চরিত থেকে সংগৃহাঁত ] 

পাত বিচ্ছেদ জনিত বিরহ বেদনা ধিধুণীপ্রয়ার কাছে খুবই অসহ্য মনে হল | 

সখী কাণ্চনা তাঁর বিরহ দূর করার জন্য সান্ত্বনা দেন। পূজার ফুল তুলতে 

সাথে করে নিয়ে যান । এক সাথে মালাগেথে লক্ষী নারায়ণকেসাজান । অন্য- 

দিকে গোরাঙ্গদেবের অবর্তমানে শাশড়নবধৃতে মিলে আতাঁথ সেবায় আধিকাংশ 
সময় ব্যস্ত থাকায় বিরহ যল্ত্রণা তীরতর হয়ে উঠতে পারোন। অবশ্য একাকণ 

কিংবা সাঁথ সান্নিধ্যে বিষ্যৃপ্রিয়া পতিদেবতার আলোচনা ও স্মৃতি রোমন্হনেই. 
মগ্ন থেকেছেন । শবফনুপ্রিয়া চারতে? দেখি। শাশুড়ী পূত্রধধৃতে এক প্রাণ 

হয়ে দেব-সেবা, আঁতাঁথি সেবা প্রভাতি ধর্মকার্ঘে দনাতিপাত করতে লাগলেন । 

আর উৎকশ্ঠিত চিন্তে উভয়েই গোরাঙ্গদেবের গয়াধাম থেকে প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা 

করতে লাগলেন, দিন গুণতে শুরু করলেন । 

ওদিকে গয়াধামে গিয়ে গোরাঙ্গদেবের মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন আসে । তাঁর 

মৃথে শোনা যায় ক্ণ গুণগান । পথ হটিতে হাঁটতে তিনি সঙ্গীদের অহরহই 
লেন 'কৃষ্কথা |” তাঁর মতে কৃ ভজনা” যে না করে সে পশদসমান । লোচন 

দাসের চৈতন্যমঙগলে পাই-_ 
সাঙ্গগণে হাসিয়া বুঝান ভগবান ॥ 
যে ভাব মানুষে সে পশুতে বিদ্যমান ॥ 

কৃ্-জ্ঞান নাই মান্র পশুর শরীরে । 

মানুষে না ভজে কৃফ--পশু বলি তারে ॥ 

এত বুঝ্যুইয়া প্রতু--জগতের গুরু । ূ 

চলিলা পথেতে প্রভু--বাঞ্ধা কম্পওরু ॥ ৪৭৬ | 
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পরব পুরুষদের প্রাত ও পিতৃপিশ্ড দান করার পর বিফুপাদল্পদ্ম দর্শন 

করে গোরাঙগদেবের ইচ্ছা হল, গয়া থেকে সোজা বৃন্দাবন যাবেন ॥ এই ইচ্ছা 
1তনি সঙ্গী সাথাঁদের কাছে প্রকাশ করে সমর্থন পাবার জন্য বৃত্তি দেখান- 

সার্থক মনৃযাজন্ম কফ যদি ভজে। 

না ভাঁজলে কৃষ্ণ-_দুঃখ--সাগরেতে মজে ॥ [এ] 

কিন্তু আকাশবাণ? হল তাঁর এখনও বন্দাবন যাবার সময় হয়ান ॥ অবশ্য- 
কর্তব্য হিসেবে সঙ্গী সাথীরা তাঁকে বাঁড়র পথে ফিরিয়ে আনলেন । গৌরাঙ্গ 
দেব নবদ্বাঁপে ফিরে এলে বিষ্যাপ্রয়ার বাপের ধাড়ি এবং শচীদেবীর দুঃখ- 
রাশি মৃহূর্তে উধাও হয়ে গেল। আনন্দসাগরে অব্গাহিত করতে লাগলেন 
তাঁরা । চৈতনা ভাগবতে _ 

হইলা আনন্দময় শচণভাগ্যবতণী। 
পুত্র দেখ হরিষে না জানে আছে কতি ॥। ১৮ ॥। 

লক্ষ্ীর জনক-কুলে আনন্দ উঠিল । 

পাঁতমুখ দেখিয়া লক্ষতীর দুঃখ-দুরে গেল ॥ ১৯ ॥ 

বিষুপ্রয়ার আনন্দ তো বর্ণনার অতাীত। তাঁর মনের অবশ্থা সম্পকে 
লোচন দাস বলেছেন-_ 

বিষণুপ্রিয়া-হয়া-মাঝে আনন্দ হল্লোল। 

' ধারতে না পারে অঙ-সুখের ন্মাহ ওর ॥ 

গৌরাঙ্গদেব গরা থেকে ফিরে এলেন বটে কিন্তু তাঁর মধ্যে সবাই এক 
অদ্ভুত ভাব পাঁরবর্তন লক্ষ্য করলেন । সামায়ক ঘোর কাটাবার পর আত্মশয় 

পাঁরজন বুঝলেন, “প্রভুর অপ্ত্্ব পারবর্তন হইয়াছে । [তি গয়াধামে গমন 
করিবার পৃহ্বে একরপ ছিলেন, আর ষখন সেখান হইতে ফিরিলেন তখন 

ঠিক অন্যর্প । যেন সেই নিমাই চাঁদ নহেন” [ বিকহুপ্রিয়া চারত ]। মুখের 
হাঁস উধাও । মনের মধো নেই কোন উৎসাহ । প্রাণে নেই কোনও আনন্দ । 

মুখে তাঁর কৃষনাম । কৃষ্প্রেমে তাঁর হাদয় উ্থাল-পাথাল । কখনও কৃষ্প্রেমে 

অঝোরে কাঁদছেন, কখনও হুঙ্কার দিয়ে উঠছেন ।' পনুতের এই প্রেমোন্মাদ 
অবন্থা শচীদেবীর ভাল লাগল না। তেমনি শঙ্কিতা হয়ে উঠলেন বিক:- 
খৃপ্রয়াও। কেননা পাশ্ডিত্য বাদ দিযে গৌরাঙ্গদেবের এই অবস্থার পারচয় আগে 
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কেউ দেখেননি । তাই সরলা বালিকা বিষ্প্রয়া এ সবের কিছুই অন্ঃধাবন 
করে উঠতে পারছেন না। স্বাভাবিকভাবেই তিনি শাশহাঁড়র কাছে গ্বামশর 
কোন রোগ হয়েছে কিনা এমন আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। শচীমাতাও 

গৃহদেবতা নারায়ণের কাছে পূত্েরএই অবস্থাণবাহত করার প্রার্থনা জানালেন ॥ 
কিন্তু নিমাই কৃষপ্রেমে একই রকম আত্মহারা । এ সময়ে গৌরাঙগদেব মাঝে 
মাঝেই ভাবাবিহবল হয়ে “ধূলায় লুটিয়ে শচীমাকে প্রণাম করেন। বলেন-_ 
শ্লীকফায় গোবিন্দায় নমঃ । 

('বিষটপ্রয়াকে আলিঙ্গণ করেন-যেন তানি. শ্যামমনোহরকেই আলিঙ্গন 
করছেন। ৃ 

বিষুপ্রয়ার সারা শরশর থর থর করে কে*পে ওঠে । শিহরণ জাগ্গে, তাঁর 
শরশরে 1” ( পরমা প্রকাত বিফ:প্রিয়া ]1 

গোৌরাঙ্গদেবের এই পরিবর্তিতর্প শচীমাতা ও বিফ-প্রিয়াকে বিষ করে 

তূলেছে দিন দিন। আসলে গয়াতে শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর কাছে মল্বরদশক্ষা 

গ্রহণের ফলেই যে এমন বৈরাগ্যভাবের উদয় হয়েছে তা কেউ-ই উপলাধ্ধ করতে 
পারলেন না । অথচ যতাঁদন যাচ্ছে গৌরাঙ্গদেবের প্রেমোন্মাদ্না ততই বাড়ছে। 

সেই সঙ্গে বাড়ছে সংসারের প্রতি বৈরাগ্যের ভাব। আঁতাপ্রয় অধ্যাপনার 
ক্ষেত্রেও অনাগ্রহণ হয়ে পড়েছেন তিনি । শিক্ষকের সেই মনোভাব আর নেই । 

পাঠদানের পাঁরবর্তে-- 
একাদন সব 'শিষাগণে গৌরহরি । 

ব'লল সবারে প্রভূ অনুগ্রহ কার ॥ 

পড় এক সত্য বস্তু- কৃফের চরণ । 

সেই বিদ্যা যাতে হরিভন্তির লক্ষণ | 

তাহা বিন আপ সব অধিদ্য।--শ।স্দ্রে কহে। 

রাধাকৃষ্ণ--ভান্ত বিনা কেহো সঙ্গী নহে ॥৪ ॥ 

বিদ্যা-কুল-ধন-মদে কৃষ্ণ নাহ পার । 

ভান্ততে. সে. অনায়াসে পাই যদুরায় ॥ 

ভাম্তরসে বশ কৃফ--দেখহ বিচারি । 

এত কাঁহ শ্লোক পড়ে শাস্ত- অনুসারি ॥ & ॥ 

[ চৈতন্যমঙ্গল--লোচনদাস ] 
গৌরাঙ্গদেবের এই অদ্ভুত আচরণের ফলে মাতা শচশদেবী যেমন অসহায় 

হয়ে পড়েছিলেন, ততোধিক অসহায় অবস্থা হয়েছলাবুপ্রিয়ার । বিফণৃপ্রিয়ার 

২০ 



সেই কৈশোর ও যৌবন সম্িক্ষণের বয়সে পাঁতিকে নিয়ে যেভাবে উন্মনা হও্রা 

স্বাভাবিক ছিল, গৌরাঙ্গদেবের আচরণ তো তার সম্পূর্ণ বিপরীত বরং 
গোরাঙ্গদেবের আচরণে বাঁলকা বধ্টি চূড়ান্ত ভাত হয়ে পড়েছিলেনু। 
ভারতের সাধিকায় দোঁখ -“শঁবফ্প্রিয়া আতগ্কিত হয়ে ওঠেন । এক অন্ভুত 

পাঁরিবর্তন তাঁর স্বামীর ? তবে ক এ 'দিব্যোন্মাদের অবস্থা 2 অথবা উন্মাদ 

রোগ 2 ষে স্বামীর হাতে হাত সপে 'দয়ে পরম 'নাশ্চন্তে সংসার জশবন 

তিনি শুরু করেছিলেন, সে ষেন আজ কত দুরে ধরা ছোঁয়ার বাইরে, কোন: 
অজানা লোকের দিকে কলমে সরে সরে যাচ্ছে।” 

আর ' তাই পত্র িমাইকে সংসারে আকৃষ্ট করবার জন্য শচশমাতা যখন 
িষ্দুপ্রয়াকে সাঁজয়ে পুশ্নের সামনে বসাতেন তখন গোরাঙ্গদেবের কৃষ্ণহজ্কার 

শুনে বিষ্প্রয়া পালিয়ে যেতেন । প্রাতানিয়ত বিরহযাতনায় অসহায় বাণ- 

বিদ্ধ কপোতীর মত শুধু দপ্ধ হতেই থাকতেন । একাঁট ছোট সখী সংসারের 

মান তিনাট প্রাণণ-শচীমাতা, বিফ:প্রয়া ও গৌরাঈদেবের "এই সময়কার 

অবস্থার জীবন্ত রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন চৈতন্য ভাগবতকার বৃন্দাবন দাস । 

পূ্ব-বিদ্যা-ওদ্ধত্য না দেখে কোন জন। 

পরম 'বিরন্ত প্রায় থাকে সব্বক্ষণ 1 ৯৩৩ 1 

পুত্রের চার শচ কিছুই না বুঝে। 

পরের মঙ্গল লাগ? গঙ্গাশবফ্ পূজে 1 ১৩৪ 

“স্বামী নিলা কৃষ্ণচন্দ্র! নিলা পনভ্রগণ। 

অবাঁশহ্ট সবে-মারন আছে একজন ॥ ১৩৬ ॥ 

অনাঁথনী মোরে, কৃষ্ণ! এই দেহ বর । 

সূম্থ চিতে গৃহে মোর রহ বিশ্বম্ভর ॥ ১৩৬ ॥ 
লক্ষমীরে আনিয়া পল্র-সমীপে বসায় । 

দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহ চায় 1 ১৩৭ ॥ 

নিরবাধি শ্লোক পঁড়ি' করয়ে রোদন । 

কোথা কৃষ্ণ! কোথা কু!” বলে অনুক্ষগ 1 ১৩৮ 
কখনো কখনো যেবা হুঙ্কার করয় । 

ডরে পলায়েন লক্ষী, শচী পায় ভয় ॥ ১৩৯ 
শচদেবশর আপ্রাণ চেষ্টা বিফলেই যায় এমন অবন্থা । স্বামশর মন ফের়াছে, 

'নিদারণভাবেই ব্যর্থ হন বি্যাপ্রযা । | 
হরিদাস গোস্বামী চৈতনা চারতকারদের সঙ্গে একমত । বিষ্টীপ্রয়া চারতে 

২১ 



তাঁদের কথাকেই সমর্থন করে তিনিও নিজ বন্তব্যে জানিয়েছেন, মাতা ও. 
পক্ধণীর যে বিরহদশা শুরু হয়েছে তা গোঁরাঙ্গ প্রভু শুরুতেই বিলক্ষণ জানতেন 
ও বুঝতেন । “জননী ও শ্রশমতশীর মনের অবন্থা তান সকলই বুঝিতে 

পারিতেছেন। তানি অম্তমিশ ভগবান । তাঁহার অগোচর কিছুই নাই & 
মায়াময়ের মায়ার জননী আভিভূতা । সকলই লশলাময়ের লীলা । কৌশলীর 
কৌশলজালে সকলেই আচ্ছন্ন । মহাচক্রীর চক্রে পাঁড়য়া শচশদেবশী ও শ্রণীমতশ 
ব্যতিব্যন্ড ও শ্রচ্ত।” 

চৈতনাভাগবতে দেখি তাই একদিন গৌরাঙ্গদেব মাতাকে কৌশলে তত্বকথা 

শোনালেন । 

“শুন শুন, মাতা ! কুফভাম্তর প্রভাব । 

সধ্বভাবে কর মাতা ! কষে অনুরাগ | ১৯৯ | 

কষ সেবকের মাতা ! কভু নাহি নাশ। 

কালচক্র ডরায় দোখয়া কৃষদাস ॥॥ ২০০ ॥ 

গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্মে বা মরণে। 

কৃফের সেবক, মাতা, কিছুই না জানে ॥ ২০১ ॥ 
জগতের 'পিতা- কৃফ, যে না ভজে বাপ। 

পিতৃদ্রোহণী পাতকশর জন্ম জন্ম তাপ ॥। ২০১ ॥ 
মাতা শচীদেবীকে তত্বকথা শোনানোর মাধ্যমে একদিকে গোঁরাঙগদেব কৃফ- 

প্রেমের মাধূর্য বর্ণনা করলেন। অন্যদিকে তেমনি গ-্থ জীবের আত্মজ্ঞান, 
পূর্বজন্মকৃত নিজ পাপক্ষয়ের জন্য অনুতাপ এবং গভাবন্থায় শ্িতিকালে 
জীবের ঈশ্বর জ্ঞান এবং গর্ভযল্পরণা নিবারণের জন্য কৃষ্ণ আরাধনা ও চ্চব-- 

এইসব আঁতসক্ষন তত্বগৃলিও ব্যাখ্যা করলেন । 

আসলে মাতাকে এই তন্বজ্ঞান ব্যাখ্যা করার পাশাপাঁশ মাতা-পুত্রের 
অদূরেই' বসে থাকা পত্বী বিষ্যাপ্রয়াদেবীকেও তান তন্বশিক্ষা দিয়েছিলেন। 

আসলে গোরাঙগদেব মনে মনে নিজের পথ ঠিক করেই ফেলেছিলেন । আর 

তাই নিজ ঘরণশর ভাঁবষ্যতে চলার পথাট নিধরিণ করার উদ্দেশোই তত্বব্যাখ্যার 

আশ্রয় নিয়োছলেন ৷ এই তত্বব্যাখ্যার মাধায়েই প্রকৃতপক্ষে 'বিক:ুপ্রয়াদেবীর 

ধর্ম শিক্ষার সূচনা হয়োছিল । শুধু তাই নয়,.এ সময় গৌরাঙ্গদেব সহধার্মিনশ 

'রিকণুপ্রয়াদেবশকে নি্বিধায় দশাক্ষর গোপালমল্দে দশক্ষাদানও করেছিলেন । 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য বিফনীপ্রয়া-ন্রাতা যাদব আচার্যকেও তিনি দাক্ষাান করে- 

গছলেন। “ন্রীচেতনাতত্ব দশীপকা"র গ্রশ্থকার নবদ্বীপ নিবাস”, মাধবাচার্ষের 

৯৯. 



বংশধর শ্রীষুন্ত শশশভূষণ গোস্বামণ ভাগবতরত্ব । বিফ:ুপ্রিয়াদেবীর মল্মরহস্য 

কথা উষ্ত গ্রন্ধোন্ত এবং প্রামাণ্য ।-- 

'দীক্ষিতা প্রভুনা তেন পত্বী বিকতুপ্রিয়া স্বয়ং । 
সিদ্ধিমন্ো যাঁদ পাঁতজ্ঞদা পত্বীং স দীক্ষয়েত ॥ 
ইতি শাস্ত্রবলাঞ্ধেতো £ স্বভার্ধযামুপাঁদস্টবান্। 
অথ ত্বং যাদবাচার্ধ্যং সব্বেষাং নঃ পরং গুরহং | 

শহধু মাতা-পত্বী ও পড়ুয়া ছাত্রদের-কেই গৌরাঙ্গদেব কফকথা শোনালেন 

তাই নয়, কফভন্ত বৈষবদের মাঝে তান পরম বৈষণবও সাজলেন । গৌরাঙ্গ 
দেবের এই নতুন অবস্থা দেখে বৈষব ভক্তদের মনে আশার সন্জার হল । তারা 

দল বেধে গোরাঙ্গদেবের কাছে এসে পাষণ্ডীদের নামে নাঁলশ করতে থাকেন । 

পাষস্ডীদের অত্যাচারে লাঞ্ছিত বৈষবেরা দুঃখের মাঝেও উল্লসিত হৃদয়ে 

গোৌরাঙ্গদেবের কাছে তাদের দুঃখময় জীবনের কথা বর্ণনা করে ধান। সব 
শুনে কফনামে আত্মহারা গৌরাঙ্গদেব ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন । বৃন্দাবন দাস 

চৈতন্যভাগবতে বলেছেন £ 

আপনে ভক্তের দুঃখ শুনিয়া ঠাকুর । 

পাষণ্ড৭র প্রতি ক্রোধ বাড়িল প্রচুর 1॥ ৮৫ ।। 

“সংহারিম সব” বলি। করয়ে হুঙ্কার । 

“মুঞ্রি সেই, মুঞ সেই” বলে বার বার ॥। 

ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে মচ্ছা পায় । 

লক্ষমীরে দেখিয়া ক্ষণে মারিবারে যায় ॥॥ ৮৭ || 

এই মত হৈলা প্রভু বৈষুব- আবেশ । 

শচ না বুঝয়ে কোন ব্যাধি বা বিশেষ] ৮৮ ॥ 

স্নেহ িনু শচশ কিছু নাহ জানে আর । 
সবারে কহেন ব্বম্ভরের শুভার ॥ ৮৯ ॥ 

“বিধবা যে স্বামী নিল, নিল পৃহত্রগণ । 

অবশিষ্ট সকলে আছয়ে একজন ॥। ৯০।। 

তাহারো কির্প মাত, বুঝন না ধায় । 

ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে মক্ছ পায় 1 ৯১ ॥। 

আপনে-আপনে কহে মনে মনে কথা । 

ক্ষণে বলে, ছিণ্ডেশ ছিপ্ডেশী পাষপ্ডীর মাথা || ৯২ ॥ 
ক্ষণে গিয়া গাছের উপর-্ডালে চড়ে ! 
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না মেলে লোচন, ক্ষণে পাঁথবীতে পড়ে ॥॥ ৯৩ 

দষ্ত কড়মড় করে, মালসাট মারে ॥। 

গড়াগাঁড়ি যায়, কিছ বচন না স্ফুরে | ৯৪ ॥। 

গৌরবক্ষ বিলাসিনী 'বিষ্দপ্রয়াদেবীর দিনগুলি কাটছিল স্বামীর এই 
অষ্টসাঁত্বক প্রেমবিকার তষ্ভরুপ দর্শন করে । সাধারণ প্রাতিবেশশরা এসবের 

অর্থ বুঝত না। তারা চিন্তিত শাশুড়ী-বধূকে উপায় বাতলে দিত । বলত, 

এ হচ্ছে বায়ু রোগ । চিকিৎসার পদ্ধাতও তারা জানিয়ে দিত । শচমাতা 

বাংসল্যভরে যে ঘা বলত তাই করতেন পূত্রকে সাশ্থির করার জন্য । বিষ 

প্রিয়াদেবীও স্বামীকে স্বাভাগবক অবস্থায় পাবার জন্য শাশুড়িকে ওষুধ-পথ্য 

ঠিকমত যোগান 'দিয়ে সাহায্য করতেন । 

স্বভাবতই উত্ত কারণে যৌবনে উত্তরা বিষাপ্রয়াদেবীর কাছে স্বামীসঙ্গ 

পাবার বিশেষ সুযোগ একদমই হচ্ছিল না। কখনও সুখে কখনও দুঃখে 
বিষ্যাপ্রয়ার্দেবীর দিন কেটে যাচ্ছিল । এর ওপর এই সময় থেকে গৌরাঙগদেব 

আবার বাঁড়তে রাতে অনিয়মিত আসা শুরু করলেন । কারণ আধকাংশ 

সময়ই তিনি কণর্তন করতে করতে হাঁরবাসরেই নিশি যাপন করতেন । আর 
যদিও বা বাড়তে আসতেন তবে আঁধকাংশ সময়ই কৃষ্ণ প্রেমকথা আলোচনা 

করে সময় কাটিয়ে দিতেন। তাঁর এ সময়কার অবস্থা- 

মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর প্রত দিনে দিনে । 

সঞ্কশর্তন করে সঙ্-বৈফবের সনে ॥ ১৫১ ॥ 

স্ব"অঙ্গ শ্ুম্ভাকাত ক্ষণে-ক্ষণে হয় । 

ক্ষণে হয় সেই অঙ্গ নবনীতময় ৷ ১৬৭ ॥। 

অপ দেখিয়া সবশ"ভাগবত গণে। 

নর-জ্ঞান আর কেহ না করয়ে মনে ১৬৮।॥। [ধু 

অবশ্য এই সময় কখনও কখনও গৌর-বিফপ্রিয়ার ধুগল মিলন যে 
একেবারেই হত না তানয়। ব্রং দুঃখিনশ মায়ের কিশ্িং সুখের জনা মাঝে 
গাঝে গৌরাঙ্গদেব স্বাভাবিভাবেই বিষুপ্রয়াদেবীর সঙ্গে মিলিত হতেন। 

একদিন নিজগৃহে প্রভু বিশ্বম্ভর । 

বাঁস' আছে লক্ষী সঙ্গে পরম সুন্দর 1 ৬৫ । 

যোগায় তান্বুল লক্ষ্য পরম হরিষে। 

প্রভুর আনন্দে না জানয়ে রারি দিশে ॥॥ ৬৬ ॥। 

যখন থাকয়ে লক্ষ্মী সঙ্গে বিশ্বম্ভর | 
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শচশর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিদ্তর ॥ ৬৭ ॥। 

মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া । 

, ... লক্ষমীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া ॥ ৬৮1. [এ] 
মাঝে মাঝে স্বামী সাহচর্য পেলেও এই সমক্প বিষযপ্রয়াদেবী মাননিক 

যল্পরণায় ভুগতেন। তাঁর এই যন্ত্রণার উৎস স্বামণর প্রাত অভিমান ॥ আবার 

স্বামীকে তা সময় সুযোগ মত খুলে বলতেও সাহস পেতেন না। এখন আর 
তিনি নিছক বাঁলকা নন । স্বাভাবিকভাবেই স্বামশ-সঙ্গ সংখ-লালসা তার 

মনে উদয় হয়েছে । অথচ গৌরাঙ্গদেবের এইাদকে আর কখনই খেয়াল হত না! 
আধিকাংশ রাত কীর্তনে বাইরে ব্যস্ত থাকার ফলে যখন তিনি বাড়তে িরতেন, 

বিষ্প্রয়াদেবধর আঁভমান মাখানো সরল মহখখানার দিকে তাকিয়ে তিন 

কৃষকথাকে এমনভাবে আশ্রয় করতেন যে 1বফ.ৃপ্রিয়াদেবী স্বামীর রূপ দেখে, 

ভাব দেখে পারাশ্থিতিকে সামলে নিতেন, মানিয়ে নিতেন। এই সময় একদিন 

গৌরাঙ্গদেবের মেসোমশাই চন্দ্রশেখর আঙগর্ষের বাড়িতে কৃফধান্রায় রাধাবেশে 

গোৌরাঙ্গদেব এক অপরুপ মাহমা প্রকাশ করোছিলেন । যাত্রার দর্শকাসনে সাথ 

পরিবোন্টতা বিষ্ুপ্রুয়াদেবশ স্বামীর এই রাধার্প দেখেমনে মনে এক অপার 

আনন্দ অনুভব করেছিলেন । 

শচশঈদেবী এর্প অবশ্থার মাঝেও পুত্রকে গৃহের প্রাতি আকৃষ্ট করার জন্য 

তাঁর কৃত চেষ্টার কোন ঘটি রাখতেন না।. (তান নিজে রাল্লা করে খাবার 

গুছিয়ে বিধূমাতাকেই বলতেন পাঁরবেশন করতে । আর নিজে পত্রের 

খাওয়া নিরীক্ষণ করতেন তীক্ষ চোখে । মাঝে মাঝে গৌরাঙ্গদেবের মন ভালো 

থাকলে শচীমাতা ঘরের পরিবেশকে হাস খুশিতে আবার ভরিয়ে তোলার 

জন্য ভোজন রসিক গোৌরাঙ্গদেবকে ভোজনে বাঁসিয়ে নানা গঙ্প কথার অবতারণা 

করতেন। এমনই একদিন শচনমাতা তাঁর দেখা একটি অদ্ভুত স্বপ্নের কথা 

গৌরাঙগদেবকে শোনালেন । স্বপ্নবৃত্ান্ত শুনে গোৌরাঙ্গদেব অদ্ভুত রসিকতা 

করে জননণর সন্তুষ্টি বিধান করলেন। তিনি বললেন, ঠাকুর ঘরের নৈবেদ্য 
তাহলে তোমার ওই স্বপ্নে দেখা রাম-কৃষ-রাই খেয়ে বান॥ আম ভাবি, 

তোমার বধৃঁটিরই এ কর্ম। শচশমাতার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ও গোরাঙগদেবের 
রসিকতায় 'বিফুপ্রিয়াদেবীর হাঁসি পেয়ে বায় । তান দ্বারের অন্তরালে বসে 

মাতা পত্রের সমন্ভ কথা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শোনেন । 

হাসে লক্ষী জগন্মাতা স্বামীর বচনে 

অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্ন কথা শুনে ॥ ( চৈতন্য ভাগবত ] 
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মাতা-পত্বীকে আশ্বস্ত করার জন্য গোরাঙ্গদের যতই সংসারলণলায় াবিষ্ট 

হবার চেষ্টা করুন না কেন তা যে খুবই ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর তা তাঁর মত ভাল 

আর কেউই জানেন না। 
এই গময়ে বিষণপ্িরাদেবায রুপ কেমনহরোছল তা নিয়ে একটি পদ রচনা 

করেছেন শ্রণল শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবতশ ঠাকুর । তাঁর রাঁচত শ্রশগোরাজ- 

লীলামৃত+ কাব্যটির পয়ারছন্দে অনুবাদ করেছেন শ্রণকৃষ্দাস কাঁবরাজ । 

অন্দবাদ অংশটি তুলে ধরা হল। | 
কনক দামিন? 'জানি অঙ্গের বরণ । 

কত কোটি চাঁদ শোভা সুচারহ বদন ।। 

বেণণ ভুজাঙ্গনী শোভে নিতম্ব উপরে । 

গ্রন্থিত কনক বাঁপ বকুলের ছারে ॥। 

কৃঁটিল কুদ্ডল যেন ভ্রমরের পাতি । 

দুই গণ্ড ঝলমল মুকুরের ভাত |! 

কর্ণে সাজে মণিময় কর্ণিকা ভূষণ । 
নিম্নে দোলে ক্ষদ্্র বাঁপা মুকুতা খিচন ।। 
কণ* ভূষা ভার ভয়ে সুবর্ণ শিকলে । 
শলাকা সাঁহতে বদ্ধ করি শ্রুতিমূলে ॥ 

স্বর্ণসত্নে সক্ষম মৃস্তা করিয়া রচন। 

পদ্মরাগ মণি মাঝে সিঁথার বন্ধন ॥। 

কপালে সিম্দুর বিন্দু প্রভাতে অরুণ | 

কস্তুরণ চিন্তিত তার পাশে সুশোভন ॥ 

মৃগমদ বিন্দু শোভে চিবুক উপবে । 

সরঙ্গ অধরে মদ হাস মনোহরে ॥। 

চাকিত চাহনি যেন চণ্ল খজন। 

ভুরুর ভাঙ্গমা দেখি কাঁপয়ে মদন ॥ 

তিলফুল জিনি নাসা গজমূস্তা দোলে । 

গালে চন্দ্রুহার তাহ মালতণীর মালে ॥ 

ছোট বড় ক্রম কার সুবর্ণের হারে । 

কণ্ঠদেশে শোভা করিয়াছে থরে থরে ।। 

কুচযুগ শোভা স্বর্ণকলস জিনিয়া । 

কনক চম্পক কাল উপরে বেড়িয়া ।॥ 
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চন্দনের পন্লাবলণ তাহাতে লিখন ॥ 

গজমাতি হারে মাণ চতুম্কি শোভন।। 

সুবর্ণ মৃণাল- ভুজযুগের বলন। 
শঞ্খমণ কঞ্কনাদ তাহে বিভূষণ ॥ 

বাজুবন্ধ বলিয়া বম্ধন ভুজমৃলে । 

তাহ বন্ধ পট আদি স্বর্ণ বাঁপা দোলে ॥ 
রাঙ্গা করতলাঙ্গুলি মুদ্রিকা মণ্ডিত । 

তঙ্জনীতে শোভে হেম মূকুরে জাঁড়ত ॥ 
পরিধান শোভে দিব্য পট মেঘাম্বরে । 

অঞ্চল নিম্ম্ণ মাঁণি মুকুতা বালরে 

শুরুন্সা নিতম্ব আর ক্ষাঁণ মধাদেশে । 

িঙ্কিনী রসনামণি তাহাতে বিলাসে ॥ 

রাতুল চরণধূগ যাবক মল্ডিত। 

ব্করাজ রতন নুপুর বিভূষিত ॥ 

মধুর গমন গাঁত হংসরাজ জান । 
চটক গুঞ্জায়ে যেন নৃপুরের ধ্বনি ॥ 

নবনীত 'জীনয়া কোমল তনুখানি। 

হাস পাঁরহাসে রত দিবস রজনী ॥ 

[ গবফ্হাপ্রয়া চারত থেকে সংগৃহাত ] 

বিষ্যাপ্রয়াদেবীর রুপ যৌবনের ছটায় দিপ্বাদিক যখন মোহত সেসময় 

গৌরাঙগদেবের কৃষ্ণ প্রেমোন্মাদ দশা এতই বৃদ্ধি পেয়োছিল যে তান একাঁদন 

মুরারির কাছে প্রকাশ করে £বসলেন তাঁর বৃন্দাবন যাবার ইচ্ছার কথা । 
প্রবলভাবে বাধা দিলেন মুরারি। তিনি গোৌরাঙ্গদেবকে বোঝালেন, এ অসময়ে 

তিনি যি বন্দোবনে গ্রমন করেন তাহলে তাঁর ভক্তদের তথা বৈষফব সমাজের 

প্রচুর ক্ষাত হয়ে বাবে । নরম মনে গৌরাঙ্গদেব মেনে নিলেন মরারির প্রচ্চাব ॥ 
চৈতন্যমঙ্গলে এর সমর্থন দোখ £ 

এ বোল শুনিয়া প্রভু 'নিশবদে রহি। 
খাশ্ডিবারে নারিল মুরারি যত কাঁহ 1। 

তবে আর কত 'দন রাঁহলা কৌতুকে। 
নয়ন তাঁরয়া দেখে নদীয়ার লোকে ॥ 
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জননণর হাদয় নয়ন স্নিগ্ধ কার । 

বিফণুপ্রিয়া লঙ্গে ক্রীড়া করে গৌরহ'রি ॥ 

[ লোচন দাস 

দূরম্ত যোৌবনা বিফুপ্রিয়াদেবী এক সময়ে শুনলেন স্বামী বৃন্দাবন যেতে 

চান। বজ্ঞাঘাত-সম এ বৃত্তান্ত তাঁর কর্ন গোচর হল ভক্তবৃন্দ মারফত ৷ আকুল 

কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি । মনে মনে হসেব করেন, এই'ত সেদিন গৌরাঙ্গ- 

দেব গয়া থেকে ফরলেন বটে, কিন্তু কত পাল্টে গেছেন তানি । গৌরাঙ্গবল্লভার 
সাধ-আহনাদ, স্বপ্ন সবই যে ভেঙে চুরমার হবার যোগাড় ! আশাঙকত চিত্তে 

ভাবেন, এবার বাদ বৃন্দাবনে গিয়ে আর না ফেরেন 2 নিজেকে খানিকটা 
হালকা করতে সাঁখদের কাছে মনোবেদনা প্রকাশ না করে পারেন না 'তিনি। 

শুধুই অমঙ্গল চিন্তা তাঁর । পদকতাঁ বাসুদেব ঘোষের ভ্রাতা মাধব ঘোষের 

পদাবলশতে-- 

বিষ্যপ্রয়া সখিসঙ্গে কহে ধারে ধীরে । 

আজ কেন প্রাণ মোর সদাই অস্থিরে ॥ 

স্ফুরয়ে দক্ষিণ আঁখ কেন স্ফুরে অঙ্গ | 

না জানি বাধ কি করয়ে-ছল রঙ্গ ॥। 

আর যত অকুশল স্ফুরয়ে সদাই । 
মরমক বেদনা শত অবগাই ॥। 

আরে সখি পাছে মোর গৌরাঙ্গ ছাঁড়িব। 

মাধব এমন হইলে অনলে পাঁশিব ॥ 

নিজের 'বাধালাপর দোষ 'চ্ছেন বিষটীপ্রয়াদেবধ । এরই মাঝে আরও 

শবপদ ঘাঁনয়ে এল নবদ্বশপের বুকে । সন্নাসণকেশবভারতণ এসেছেন । শ্রীবাস 

পশ্ডিতের গৃহে, গোরাঙ্গদেবের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেছেন 1তানি। নিভতে 
গোৌরাঙ্গদেবের সঙ্গে অনেক গূহ্য কথাও আলোচনা হয়েছে তাঁর। এ সমন্ই 

সৃতশক্ষ চোখে লক্ষ্য করেছেন শচীমাতা। তাঁর অনুসন্ধানী চোখ এড়ায়ান 
ছুই । বধ্মাতার কথাই শুধু মনে পড়ছে তার । এমন অসময়ে বিফ 
প্রয়াদেবী রয়েছেন পি্রালয়ে। তাঁর কানে এ কু-সংবাদ পেশছয়ান। 
বৃন্দাবন যাল্লার কথা শোনামান্রই িষ্ৃপ্রয়াদেবী মনের বল্ব্রণায় অর্ধমৃত হয়ে 

আছেন । : কেশব ভারতণ ও গোৌর়াঙ্গদেবের নিভৃত আলাপের ভয়ঙ্কর দৃশ্য 
বধুমাতা চোখে দেখলে 'কি বিপদটাই না ঘটে যেত ভাবেন শচমাতা । 

তই ডাগর ডোগর দেখতে হোকনা কেন একেবারেই. যে কচি মেয়ে 
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িকযাপ্রয়াদেবী । এঁদকে গৌরাঙ্গদেব কেশব ভারতাঁকে. দেখে মনে মনে 

ভাবছেন-- 
তোমার মত বেশ আমি কবে সে ধারব । 

কৃষের উদ্দেশে মু দেশে দেশে যাব ॥ 

গৌরাঙ্গদেবের সম্গযাসের সূত্রপাত এথান থেকেই । তিনি মনে মনে স্থির 

করেই নিলেন ষে আর গাহ-স্থ্য আশ্রমে থাকবেন না। সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ 
করবেন । এদকে গৌরাঙ্গদেবের কৃষপ্রেম যেভাবে বাদ্ধ পাচ্ছে 'পিন্রালয়ে বসে. 
অহরহ সেকথা ভেবে 'বিষ্প্রয়াদেবীর মনে ক্রমশঃ শঙ্কাই বৃদ্ধি পাচ্ছিল । 
তাঁনও মনে মনে বুঝে নিপ্লোছিলেন স্বামীকে গাহন্ছ্যি জীবনে আটকে রাখা 

তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয় । গোরাঙ্গদেবও তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের দৃঢ় সত্কম্পের 
কথা আর মনের মধ্যে চেপে রাখতে পারলেন না। ঘনিম্ঠজনদের একে একে 

জানিয়ে দিলেন যে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করবেনই এবং স্বভাবতঃই গৃহত্যার্থও 
করবেন । একথা শুনে হাহাকার করে উঠলেন সব ভন্তবৃন্দ । মূকুন্দ, গদাধর, 
শ্রবাস, মুরারি, হরিদাস গোরাঙ্গদেবকে তার সঙ্কজ্প ত্যাগ করবার 
জন্য আকুল প্রার্থনা জানালেন। গৌরাঙ্গদেব তাঁদের একত্রে কাছে ডেকে 

বোঝালেন £ 
লোকরক্ষা নিমিত্ত সে আমার সম্যাস। 
এতেক তোমরা সব চিন্তা কর নাশ ॥ 

[ চৈতন্য ভাগবত ] 

একটা বিষয় খুবই: তাৎপর্যপূর্ণ তা হল,.বিষ:প্রিয়াদেবী খন পিন্লালয়ে 
রয়েছেন সেই সময় গোৌরাঙ্গদেব সন্ধ্যাসের প্রচ্তাব দিলেন নিজ বাড়তে বসে। 

1তাঁন যেন স্ত্রীর কথা।ভুলেই গেছেন । বিঞাপ্রয়াদেবাও যেন বাপের বাড়িতে 

গিয়েই গৌরাঙগদেবের এই ভাবনাকে আরও তরান্বিত ও সুচিন্তিত করে 
ধদিলেন। ঘুণাক্ষরে একবারও তিনি উদ্ডিন্ন যৌবনা স্ত্রীর কথা উচ্চারণও 
করলেন না। শিষ্যদের ভাবখানাও এমন যেন বিষ্দাপ্রিয়াদেবী অনেক আগেই 
সন্ন্যাস নিয়ে বসে আছেন । “তাই যাঁদ না হবে .তাহলে ভন্তবৃন্দ যখন গোঁরাঙ্গ- 

দেবের সন্স্যাস গ্রহণের বাসনাকে মনের থেকে নির্মল করার প্রচেষ্টায় নানা 
রকম যনষ্তির অবতারণা করে ছিলেন, সেখানে শ্রেণী ভেদে ভন্তবৃন্দের অবস্থা, 
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শচাঁমায়ের দুঃখ, বৈফব সমাজের কথা সবই প্রাধান্য পেয়েছে কিন একটি 
বারের জন্যও এ হেন সময়ে গৌরাঙ্গদেবের সন্্যাস ঘুম ভাঙ্গাবার জন্য বিফু- 
প্রিয়াদেবীকে বাপের বাড়ি থেকে আনার কথা কেউ বললেন না কেন? গৃহত্যা 
করলে “মাতৃবধে'-র ভাগণী হবেন একথা বলা হলেও পরমা রূপসশ পাত প্রাণা 
কোমল স্বভাবা বিষ্ৃপ্রয়াদেবশর কথা কারও মনে পড়ল না এটা কি বিশ্বাস- 
যোগ্য ? স্বীবধেরও ভাগখদার হবেন না কি গৌরাঙ্গদেব ? এর উত্তর দিয়েছেন 
হরিদাস গোস্বামণ তাঁর শবফাপ্রয়া চাঁরতে"। “আমার বোধ হয় এটগ প্রভুরই 
লাঁলা । সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ কাঁরলে স্তর মুখ দর্শন কাঁরতে নাই । সন্গ্যাসাশ্রম 
গ্রহণের মন্মণা কালে বোধহয় স্ব্রীর নাম কারতে নাই । তাই শ্রীমতখর 

নাম লয়েন নাই।” চৈতনামঙ্গলে বলা হয়ছে £ গোৌরাঙ্গদেব ঘোর বৈরাগ্যের 

প্রভাবে বলেছিলেন-_ 
“অগ্নি হেন লাগে মোর সে হেন জননী ।” 

হারদাস গোস্বামীর মতে গৌরাঙ্গদেব যে “শ্রীমতীর কথা 1কছু বলেন 
নাই, ইহাতেই বুঝা যায়, শ্রীমতীর দহঃখের কথা তুলিয়া শ্রাগৌরাঙ্গের সম্যাস 
সংকঞ্প সভায় উপাচ্ছুত ভগ্রহদয় ভন্তমণ্ডলীর প্রথণে আঘাত দেওয়া যযস্তি 'সম্ধ 
মনে করা হয় নাই।» 

যেহেতু এই সময়ে বিষ:প্রয়াদেবী পিতৃগৃহে ছিলেনঃ বাঁড়র কেউ তাকে 

গোরাঙ্গদেবের অভিপ্রায়ের এই হাদয়বিদারক কথা না জানালেও লোকমুখে 
তান এই আগ্রস্ফ্ালঙ্গের মত প্রাণঘাতণ সংবাদ পেয়ে গিয়োছলেন। সেজন্যই 
ভগ্নানক চগল হয়ে তিন ফিরে এসেছিলেন "বশর গৃহে । বিষ্প্রয়াদেবীর 
মানসিক অবচ্ছা তখন ি নিদারুণ তা সহজেই অন:মেয় । 

কিছুটা অনুমানে এবং কিছুটা লোকমুখেই মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়া 

সংবাদ পেয়েছিলেন শচীমাতাও । আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখে যেমন দর্বি- 
পাকের আভাস পাওয়া যায় তেমনই অবস্থা তখন গোটা নবদ্বীপের । এমন 

সময় মেঘ না চাইতেই জলের মত প্তে ব্যন্তে গৃহে এসে পেশীছুলেন 

1বফণপ্রয়াদেবশী । পত্রবধূকে দেখে বন্পাতের মত মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জ্ঞান 

হারালেন শচীদেবী । বিকপ্রিয়াদেবী সেবা-যত্ে সস্থ করে তোলেন শাশাঁড় 
মাতাকে । এবার দুজনের চোখাচোখি হতেই মেঘে মেঘে ঘষণে আরেকটা 

বন্্রপাতের মত সংজ্ঞাহী না হয়ে পড়লেন 'বিধ্হাপ্রয়াদেবী । লোচনদাস দদদা্ত 

ছবি এঁকেছেন এ সময়কার-» 

তবে দেবী শচীরাণী ' কহে মন কাহনশ, 
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হিয়া-দুখে-বিরস বদন। 

মুখে না নিঃসরে বাণশঃ দনয়ানে বরে পানী, 
দেখি বিষ্প্রয়া অচেতন ॥ 

সুধাইতে নারে কথা, অন্তরে মরমনব্যথা 
লোকমুখে শুনি ঘানাঘুনা । 

ইঙ্গিতে বুঝল কাজ, পাঁড়ল অকালে বাজ 

চেতন হরিল সেই দীনা ॥ 
বিষ্ুপ্রয়াদেবীর অবস্থা দেখে ও লোকমহখের কানাকাঁনতে ভীষণ ঘাবড়ে 

শগয়ে দিশেহারা অবস্থার উন্মাঁদনগর মতই প্রাণাপ্রয় নিমাই-র কাছে ছুটলেন 
শচীমাতা | পুত্রের মুখোমাথ দাঁড়িয়ে আকুিত হৃদয়ে সন্ন্যাসের কথা কতটা 

সত্য তা যাচাই করতে চাইলেন । তাঁর মনে এমনিতেই দুঃখ, মাত্র ১৬ বছর 

বয়সে বড় পত্র বিবরূপ সন্ন্যাসী হয়ে চিরতরে চলে গেছেন । স্বামীর মৃত্যু, 
বড় পুরবধ্ লক্ষ্নীপ্রয়ার মৃত্যু সহ্য করে বুককে পাষাণে পারিণত করে ঘর 

আগলে থাকতে হয়েছে । কিন্তু এবার এক পাঁরণাঁতর দিকে চলেছেন তিনি ? 
আবার নয়নের মাঁণ একমান্্র বংশধর ২৪ বছরের দুরন্ত যৌবনে সমহদ্ধ 
ধনমাই-র একি আঁভলাষ? এর ওপর ঘরে ১৬ বছরের বিদ্যুংচমক সুন্দরী 

যুবতী পত্রবধ্ িষপ্রিয়াদেবী। তান নিজে ৬৭ বছরের বৃদ্ধা । বয়সের 

ভারে এবং উপযর্দপার শোকে তাঁর পাষাণ শরীর এমানই ভেঙে পড়েছিল । 

তার ওপর অন্ধের যষ্ঠিট কছাদন ধরেই প্রাতাঁট মুহূর্ত তাঁকে শঙ্কার মধ্যে 

ডুবিয়ে রেখেছেন । স্বাভাবিকভাবেই 'নিমাই-র চোখের দিকে তাকিয়ে সরাসাঁর 

1তনি জিজ্ঞাসা করলেন যা শুনেছেন তা সব সাঁত্য কিনা? থমকে থাকেন 

1তান নিজেই । নিমাই তো তাঁর কাছে প্রাতগ্রথাত বদ্ধ যে তাঁর অনুমাত 

ধবনা কোন িদ্ধান্তই তান নেবেন না | পত্রের মুখ দেখে এবার চমক ভাঙে 

শচশমাতার ॥ সব কেমন জলের মত স্বচ্ছ হয়ে যায় । এবার তান সব বুঝে 

ফেলেছেন । তাই পুত্রকে একেবারে মোক্ষম বাণাট তিনি প্রয়োগ করলেন । 
আগে ত মারব আমি-স্পাছে বিষুপ্রয়া । 

মারব ভকত সব বুক 'বিদারয়া ॥। ৫৩২ ॥ 

: [ চৈতন্যমঙ্গল- লোচন দাস] 

গৌরাঙ্গদেব কোন রকম ছল না করে স্পম্টভাবেই প্রকাশ করলেন 'নিজ 

আধিপ্রায়ের কথা । নিজেকে মায়ের অধম ও অযোগ্যপরর.হিসেকে বিবেচিত করে 
বচ্ধো মায়ের ওপরই যুবতী স্বর দা়িত্বাট খুব সহজভাবে ছেড়ে দিলেন। 
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অবশ্যই গৌরাঙ্গদেব বুঝোঁছলেন পাঁরণত বৃদ্ধা বৈফবী তাপসণ মায়ের আঁচলই 

হচ্ছে বিষ্াপ্রয়াদেবীর মাথার যোগ্য ছাউান । এর তলায় আশ্রয় পেলেই এবং 

[বফ্প্রয়াদেবীকে কৃষনামে শিক্ষিত করে তুলতে পারলেই একাদন ভাঁবষ্যৎ 

দেখবে চৈতন্যজশবনে ও চৈতন্যলালায় এবং বৈফব পাঁরমণ্ডলে বাপ্রয়াদেবী 

শুধূমার পারত্যন্তা স্লী নন, মার্তমতাঁ সাধনার প্রতীক হয়ে উঠবেন । আর 

তাই এ সময় গোৌরাঙ্গদেবের মনে যে কথাগুলির উদয় হয়োছিল তা বলরাম 

দাসের পদাবলীতে সুন্দরভাবে স্থান পেয়েছে । 
বৃথা পুত্র তোমার জন্মেছিলাম উদরে। ঞ্ু। 

হলো না হ"লো না ( আয়া হতে ) প্রাতিপালন তোমারে । 

বিষ্যৃপ্রয়া তোমার জলন্ত আগুনি । 

গৃহে রৈল সে হয়ে অনাথনী। 

বা যতন করে রেখো তারে 

মা জননী গো! 

তারে কৃফ নাম দিও শিক্ষে 

এই আমার ভিক্ষে 
মা জননী গো। 

এত সহজেই আত্ম-সমর্পণ করতে রাজি নন শচশদেবী । পৃহত্রকে চেপে 

ধরলেন তান । দিলেন কিছ ধমেপিদেশ । শোনালেন তত্বকথা। বললেন 

অনেক নপীতশাস্ত্র । অবশেষে চরম বাচ্চব সতা কথাঁট না বলে পারলেন 

না। একাঁট নাতি বা নাতাঁন চান তান পত্রের কাছ থেকে । লোচন দাসের 

চৈতনামঙ্গল থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যাক _- 

িতিহীন পুত্র তীমদিল দুই বহা । 

অপত্য সন্তাত কিছ না দোখল ইহা ॥। 

তরুণ-বয়স নহে সন্ন্যাসের ধর্ম । 

গৃহস্থ-আশ্রমে থাকি সাধ” সব কর্ম ॥ 

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ যৌবনে প্রবল ॥ 

সন্যাস কেমনে তোর হইবে সফল ॥। 
যৌবন ধর্মের সার কথা বলে সন্ন্যাসেচ্ছ পুত্রকে বজ্্ আটানতে বেঁধেছেন 

মা। 'এবার 'গেরো'"তে ঢিলে দিতে হবে । তাই গোৌরাঙ্গদেব চাইলেন মায়ের 
“মায়া” দূর করতে । সব পথ ছেড়ে এবার তানি “মূল” পথে প্রবেশ করলেন । 

মাকে দান করলেন “দব্যজ্ঞান' । বলতে লাগলেন-- 

৩৭ 



কে তাঁম তোমার পত্র কেবা কার বাপ। 

মিছা তোর মোর কাঁর কর অনুতাপ ॥॥ ৫৩৬ ॥ 

1ক নারী পুরুষ িবা কেবা কার পাঁত। 
শ্রীকৃ চরণ বিনু নাহি আর গাঁতি ।। 

সেই মাতা সেই পিতা সেই বন্ধু জন । 

সেই হর্ত সেই কর্তা সেই মাত্র ধন ॥ 

সেই সে কেবল গাঁত-কহিল এ তত্ব । 

তা বনু সকল মিছা যতেক জগত ॥॥ ৫৩৭ ॥ 

সন্যাস কারব কৃষ্ণ প্রেমার কারণে । 

দেশে দেশে হৈতে আন দিব প্রেম ধনে ॥। 

মনুষ্য-জনমে সবে কফ গুরু জান । 

সেই গুরু নাহি করে--পশদ পক্ষী মানি ॥ [এ] 

রড বাস্তবের জগত থেকে একেবারে অধ্যাত্ম জগতে ছিটকে গেলেন 

শচীমাতা । পত্র বিশ্বন্ভরের মুখে ধর্মের এই তত্বব্যাথ্যা শদনে তানি 

বিমোহিত হয়ে গেলেন। চোখ মেলে দেখেন, কোথায় তাঁর পত্র গৌরাঙ্গ ? 
তাঁর পুত্রের জায়গার তান যে শ্যাম-সুন্দরকে দেখতে পাচ্ছেন! 

সেই ক্ষণে বিশ্বম্ভরে কৃষ্ব্যম্ধি হৈল । 

আপন তনয় বাল মায়া দূরে গেল ॥ [খর] 

শচীদেবী মনে মনে ভাবলেন জগতের দুরললভতম জিনিস কৃষ্ণ, তিনিই' 
পুত্ররূপে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন । পৃথিবীতে আমার মত সৌভাগ্য- 
বতশ রমণী আর কে আছে 2 সে ঈশ্বর আবার আমাকে “মা” বলে ডাকে 

অহরহ ॥ তিনি আর বোশ ভাবতে পারেন না। বশবস্ভরের মুখের দিকে 

আবার, আবার, বারবার তাকান । দেখেন তাঁর সবাঙ্গ কৃফময় । কৃষ্ণ তাঁর 

কাছে সন্ন্যাসের জন্য অনুমতি চাইছেন £ তিনি আজ অনুমতি দেবেন না 

তো কে অনুমাঁতি দেবে? ভাবাবেশে তান ভাবেন এমন অনুমাত দেবার 

সৌভাগ্যই বা ক'জনের ভাগ্যে ঘটে £ অবশেষে-- 

এত অন্দমানি শচী কহিলা বচন। 

স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি পুরুষ রতন ॥॥ ৫৪৭ ॥ 
০০৫ 

বিফতুপ্রয়াশ্ত ৩৩ 



মোর ভাগ্যে এতদিন ছিলা মোর বশ। 
এখনে আপন-সুখে করহ' সন্যাস ॥ [এ] 

ঘায়ের কাছ থেকে অনুমাতি আদায়ের পরই গোরাঙ্জদেব শচীদেবশর 'দিব্য- 

জ্ঞান ফিরিয়ে নিলেন। পুনরায় সংসার মায়ায় আভভূত হয়ে শচীদেবী 
দেখতে পেলেন তাঁর সামনে তো দাঁড়িয়ে আছে তাঁরই আত্মজ পনমাই'। কৃষ্ণ 
নেই । কেউ নেই। আনমনা হয়ে ভাবেন কিছুক্ষণ তাহলে এতক্ষণ তিনি কি 

দেখাছলেন £ সংসার মায়াচ্ছন্ন শচীদেবী বুকফাটা হাহাকার করে মাটিতে 

লুটিয়ে পড়লেন । 

আম কি বাঁলতে কি বাললাম । 

মা হ'য়ে নিমায়ে বিদায় দিলাম ॥ [এ] 

এবার প্রকৃত ব্যাথত হ্বদয়ে নিমাই জননপকে বুকে তুলে গনলেন। বললেন, 
তোমার কাছে কোন কথাই তো গোপন কারান । আর তাছাড়া আম তো 

এখনই সন্ন্যাস ন্ছি না। এখনও আমি কিহুদিন তোমাদের নিয়ে সুখে 

সংসার করতে চাই। তবে যাবার আগে আম ানশ্চয়ই তোমাকে না জানিয়ে 

ধাব না। আর তখন আমায় দেখতে ইচ্ছে হলে-- 

যোঁদন দোঁখতে মোরে চাহ অনহরাগে । 
সেই ক্ষণে তৃমি আমা দেখিবারে পাবে ॥॥ [এ] 

এই ভাবেই শচগদেবীকে আপাতঃ শান্ত করলেন গৌরাঙ্গদেব । এঁদকে 

*বশুর বাড়তে আসার পর মাতা-পুত্রের মধ্যে যে এত কাণ্ড ঘটে গিয়েছে তা 

, ঘুণাক্ষরেও জানেন না বিষ্ণাপ্রয়াদেবী । তাই তিনি শচশীদেবণর কাছে উপযাচক 
হয়ে িছ-জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন বোধ করেন ন। শুধুই অপেক্ষা করে আছেন 
স্বামী সাল্লধোর দুর্লভ সময়টুকুর জন্য । প্রাতাট মুহততই তিনি ভাবছেন, 

কখন প্রাণবল্পভের সাক্ষাৎ পাবেন। কখন মনের সমস্ত জমানো কথা উজাড় 

করে বলবেন । কাঙ্খিত সময় যথারীতি এসে গেল । দিন অবসানে গৌরাঙ্গদেব 

নব ঘরে আসতে বিলম্ব করলেন না। আজ আর [তান বাইরে সংকশর্তনে 
যাবেন না। রাতের আহারাদ সেরে শোবার ঘরে গেলেন । বিকুপ্রয়াদেখশ 

পানের বাটা হাতে নিয়ে স্বামীর কাছে গেলে । অবাক বিস্ময়ে দেখলেন 

ধতান ঘুময়ে অচেতন । তাহলে জমে থাকা এত কথা জিজ্ঞাসা করবেন 

কভাবে £ প্রতিজ্ঞা করলেন স্বামীর ঘুম ভাগাতেই হবে। তাই” 

চরণ-কমল পাশে, নিঃ*বাস ছায়া বৈসে 
নেহারয়ে কাতর-বয়ানে । 
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হৃদয় উপরে থুইয়া, বাম্ধে ভজলতা "দিয়া, 

প্রয় প্রাথনাথের চরণে ॥॥ ৬৫১ ।। 

দু” নয়নে বহে নীর, ভিজিল হিয়ার চীর, 

চরণ বাইয়া পড়ে ধারা । ৃ 

চেতন পাইয়া চিতে, উঠে প্রভূ আচম্বিতে, 
[বফ্যাপ্রয়ার পৃছে আভপারা ॥ 

মোর প্রাণপ্রুয়া তুম কান্দ কেনে নাহ জানি, . 
কহ প্রিয়ে! ইহার উত্তরে। 

থুইয়া উরুর পর চিবুকে দক্ষিণ কর, 

পুছে কিছ? মধুর অক্ষরে ॥ ৫৫২ ॥ [এ] 
ব্যন্ভভাবে উঠে বসলেন গৌরাঙ্গদেব । বুকে জ্জড়িয়ে ধরলেন তাঁর প্রাণ- 

শপ্রয়াকে। নিজের বসন 'দিয়ে মুছিয়ে দিলেন তাঁর চোখ । বিফণুপ্রয়াদেবশ 

আবিরল ধারায় কেদে ভাপিয়ে দেন গোৌরাঙ্গদেবের বুক । গোরাঙ্গদেব 

অস্তযমিশ। বুঝতে পারেন তিনি সবই । আজই জননীকে তিনি একবার 
প্রবোধ দিয়েছেন । এবার স্ত্রীকে বোঝাতে হবে । স্ব-পথে আনতে হবে। 

প্রয়াকে তান নিজ উরুর উপর তুলে বসালেন । ডান হাত দিয়ে তার মুখ 

তুলে ধরে মধুর বচনে বোধাতে লাগলেন । প্রভুর প্রেমালাপ ও প্রেম পর্ণ 
সম্ভাষণে বিফপ্রয়াদেবঈর হাদয় মাথত হল । মনে সাহস আনলেন তিনি । বা 

শুনেছেন লোকমুখে তা কতটা সাঁত্য এবার জানতে হবে । গোরাঙগদেবও 

আঁভনয় ভালোই জানেন, এর আগে চন্দ্রশেখর আচার্ষের বাড়তে আমরা তার 

প্রমাণ পেয়েছি । আজও তিনি এমন একটা ভাব দেখালেন যেন শ্বশুর বাঁড় 

থেকে অনেকাঁদন পর প্রুয়া ফিরেছেন দেখে তান তাঁর সঙ্গ লালসায় খুবই 
'বাগ্র হয়ে পড়েছেন । | 

প্রুর ব্যগ্রতা দৌখি, বিষপ্রয়া চন্দ্রমুখী, 
কহে কিছু গদ গদ স্বরে। 

কহ কহ প্রাণনাথ, মোর'শিরে দিয়া হাত, 

সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি । 

লোক মুখে শুনি ইহা, [িদরিতে চাহে হিয়া, 
আগুনিতে প্রবোশব আমি !। ৫৫৪ | 

তো লাগি জশীবনধন রূপ নব-যৌবন, 

বেশ-বিলাস ভাব কলা । 
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তুমি যবে ছ্ছাঁড় যাবে, কি কাজ এ ছার জীবে 
হিয়া পোড়ে যেন বিষ-জবালা ॥ [এ] 

ধৈর্য ধরে পত্বীর মুখের দিকে তাকয়ে প্রেমালপ শুনছেন গেোরাঙ্গদেব । 

মুখমণ্ডলের ওপরে ফুটিয়ে তুলেছেন সমবেদনার সুর ॥ কিন্তু ভেতরে ভেতরে 
প্রস্তুত হচ্ছেন পরবতণপারাশ্ছিতি সামাল দেবার । স্বামীকে নীরব থাকতে দেখে 

পূর্ণ সহান্দভাঁত ভেবে প্রাবষণীপ্রয়াদেবী এবার তাঁর সুখের সংসারের স্বপ্লের 

কথা, পারিকজ্পনার কথা মনের আগল খুলে প্রকাশ করলেন । স্বামী ঘরে না 

থাকলে যে তার মত সৌভাগ্যবতণী রমণীর নবীন যৌবন ব্যর্থ হয়ে যায় । 

আমা হেন ভাগ্যবতা, “শাহ কোন যুবতী, 
তুমি মোর প্রিয় প্রাণনাথ 

বড় প্রাতি আশা ছিল, নিজ-দেহ সমার্পল, 
এ নব-যৌবনে দিবা হাত ॥॥ ৫৫৫1 [এ] 

আবেগে আত্মহারা বিফ্ুপ্রিয়াদেবী স্বামীকে ছুই বলার সুযোগ দিচ্ছেন 

না। সন্যাস করলে স্বামীর সুকোমল চরণে পথ হাটার কম্টের কথা উল্লেখ 

করলেন তান। এমনাক ধম্মভিয় পর্যন্ত দেখালেন । কারণ স্বামীর চরণ 
শরণাগতা স্ত্শকে ত্যাগ করা অধর্মেরই সামিল । বৃদ্ধা মা, প্রিয়া-পাঁরজন, 
ভন্তদের কাঁদয়ে সম্গ্যাস নিলে তা হবে আরও বড় অধম্ম। স্বামীকে ঘরে 

রাখার জন্য িষ্টীপ্রয়াদেবী বললেন, আমাকে নিয়েই তোমার সংসার । আর 

আমিই তোমার পথের কাঁটা । তাহল তো আমার মরণই ভালো । আমাকে 

তাহলে বিদায় দাও। তুমি জননী ও ভক্তদের নিয়ে ঘরে থাকো । স্বামধকে ঘরে' 
রাখার জন্য প্রয়োজনে 'বিক্ণুপ্রয়াদেবী [বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে প্রস্তৃত*। 

কি কাঁহব মই ছার, মুই তোমার সংসার 
সন্ন্যাস কারবে মোর ডরে ॥ 

তোমার নিছনি লৈঙ্না, মরি যাঙ, বিষ খাইয়া, 
সুখে নিবসহ নিজ-ঘরে ॥ [এ] 

সোহাগ, আলিঙ্গণের মাঝেও]বিষপ্রয়াদেবীর জিজ্ঞাসা একটিই । গোৌরাঙ্গ- 
দেবের উত্তরও মান্র একটিই । কিন্ত্ব বলতে বোঝাতে সময় লাগল অনেক। 
অবশেষে গৌরাঙ্গদেব অনুসরণ করলেন সেই পথ, মাকে যেভাবে বুঝিয়ে 

ছিলেন সেই একই পদ্ধাঁততে তত্বকথা শোনাতে লাগলেন এবার প্রেমময়ণ 
বিফ্যপ্রয়াদেবীকে-- | 

মিছা সুত পাত নারণ, পিতা মাতা আদি করি, 
পাঁরণামে কেবা বা কাহার। 
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শ্রীকফ-চরণ বাহ, আর ত কুটুম্ব নাছি, 
যত দেখ--সব মায়া তার ॥ 

শরীক সবার পাতি, আর সব প্রকৃতি, 
এই কথা না বুঝয়ে কোই ।॥ &৬৪।। [এ] 

এই কৃষ্ণকেই' আশ্রয় করেছেন গৌরাঙ্গদেব । অতএব, স্বামশর উপযুক্ত স্তর 

হিসেবে অধাঁঙ্গনী [হসেবে সময় থাকতে স্বামীর পথ স্ব্রীকেও অবলম্বন করা 

উচিত ॥ এভাবে কৃষ্ণ ভজনায় মন দেবার কথা ব্বাঝয়ে ?তাঁন সহধার্সনীর 
শবিকঠাপ্রয়া” নামের যথার্থতা সম্পকে” বললেন £ 

তোর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, সার্থক করহ ইহা, 

মিছা শোক না করহ চিতে। 

এ তোরে কাঁহলধ কথা, দূর কর আন চিন্তা, 

মন দেহ কৃষ্ণের চারতে |) ৫৬৬ ।॥ [এ] 

এত সহজ করে বৃবিয়েও ষখন বিষুপ্রিয়াদেবীকে ভোলানো গেল না তখন 

'তাঁন শেষ অস্ত্র হিসেবে এশ্ব্ষের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। 

আপনে ঈশ্বর হৈয়া, দূর করে নিজশ-নান্া, 

শব্ণৃপ্রয়া পরসন্ন্চিত। 

দূরে গেল দৃঃখশোক, আনন্দে ভরল বৃক, 

চতুভূজ দেখে আচম্বিত ॥ [এ] 
পুন্তকে কৃষ্ণর্ূপে দেখে শচমাতা তাঁকে সন্ন্যাসের অনমাতি দিয়েছিলেন। 

কিন্তু বিষ্যপ্রিয়াদেবী স্বামীকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পন্মধারী কৃষ্ণ হিসেবে সামনে 

দণ্ডায়মান দেখে খুশি হলেও পতি বুদ্ধি ছাড়েন নি । কৃষ্ণকেই স্বামণ উদ্দেশ্য 
করে তিনি বলতে লাগলেন £ 

তবে দেবী বিষযুপ্রয়া, চতুরভভজ দোঁখিয়া, 

পাঁতবৃদ্ধি নাহি ছাড়ে প্রভু ॥ 
পাঁড়য়া চরণ-তলে, কাকুতি মিনাতি করে, 

| এক নিবেদন শুন প্রভু ॥॥ ৫৬৭ [এ] 

মস্ধ গৌরাঙ্গদের । অবশেষে (তান হেরেই গেলেন বিষহৃপ্রিয়াদেবীর কাছে । 

বার 'বিষযৃপ্রয়াদেবীকে স্ববশে আনতে মাধূর্যের আশ্রয় নিলেন। পরমা 
প্রকৃতি বিকপ্রিয়া* থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া বাক $ “সহজ হয়ে এলেন প্রভূ । ধরা 
দিলেন বিকযৃপ্রার কাছে! প্রসন্ন চিত্তে বম সা আনিস পচ এ 
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তোমার পতিপ্রেম ও -পতিভন্তি ধন্য । তুমি আমার জন্যে চতুভূজধারী 
শ্রীশ্রীবিফুকেও উপেক্ষা করেছ ॥ প্রিয়া,আমার হাদয়ে তোমার আসন চিরকালের 

জন্য প্রাতন্ঠিত থাকবে । লোকে জানবে,আমি তোমায় ত্যাগ করে চলে গোঁছ॥। 

কিন্তু তম আমার অন্তরের আধিষ্ঠাত্র দেবী হয়ে চিরকাল বিরাজমান থাকবে 

তুমি যখনই আমায় ভাকবে আমি তখনই সাড়া দেব, দেখা দেব ।৮ 
লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলে আছে এর সমর্থনস্” 

' শুন দেবি 'বিফুপ্রিয়া, তোমারে কাঁহল ইহা॥ 
যখনে যে তুমি মনে কর । 

আম থা তথা যাই, আছিয়ে তোমার ঠাই, 
এই সত্য কাহিলাম দড় ॥ [এ] 

* উভয়ের মধ্যে দৌহক ও বাহ্যিক যে সম্পর্ক তা এতে লুপ্ত হবে ঠিকই 

কিন্তু উভয়ে উভয়ের অন্তরে সর্বদা বিরাজ থাকবেন । কৃষসতায় পৌছে 
মিলন সুখ সম্ভোগ করবেন ॥ স্বাভাঁবক হতে চেম্টা করেন বিফ্ুপ্রিয়াদেবী । 

শেষ পধন্ত তিনি বে স্বামীর আদেশ শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন সে কথারও 

ব্যাখ্যা দিতে ভোলেনাঁন লোচন দাস । 

প্রভু আজ্ঞাবাণী শন, বিফযুপ্রিয়া মনে গণি, 
স্বতল্ন ঈশ্বর এই প্রভহ়। 

নিজ সুখে করে কাজ, কে দিবে তাহাতে বাধ 
প্রত্যুত্তর না 'দিলেন প্রভ্ ॥। 

গোরাঙ্গদেব সন্্যাস গ্রহণের আগে শেষবারের মত গ্াহচ্ছ্য জীবনে মন 

1দলেন। সাংসারিক কাজে আগের থেকে অনেক বেশি সচেতন তিনি । িফু- 

প্রয়াদেবীর সঙ্গেও রসালাপে তাঁকে মগ্ন দেখা যায়। নতুনভাবে সংসার জীবনে 

আদর্শ 1তাঁন প্রাঁতম্ঠা করলেন ॥ অবশ্য প্নাঝে মাঝে কৃষ্াবেশ ঘটে তাঁর 
অন্তরে, কৃফবেশে স্জিত করেন নিজের আনন্দ্যসুন্দর দেহটি। 'িশ্বজ্ভরের 
এই মধুর ভাবাঁট বফযৃপ্রয়ার দুশ্চিন্তা ও আতঙ্ককে কিছু পাঁরমাপে ছাস 
করে। নটবর কৃষ্ণের মোহন বেশে ল্বামীকে সানন্দে নিজ হস্তে তানি সাজিয়ে 

দেন, ভাব 'বহহল হাদয়ে নাণমেষে তাকিয়ে থাকেন তাঁর, 'দিকে, স্ব 

আনন্দে দেহ মন প্রাণ স্পাঁন্দত হতে থাকে ।”. [ ভারাতের সাধিকা 1 

৩ 



এ ব্রময় গৌরাঙ্গদেব মাঝে মাঝে বৃন্দাবনলণীলা প্রকাশ করতেন। তিনি 
ধবলশ, শাওল বলে গরুদের গোঠে ফেরার জন্য ডাকতেন ॥ নিত্যানন্দ মুখ 

বাজিয়ে শিঙার শব্দ করতেন। লোকমুখে বিষণুপ্রিয়াদেবী ঘরে বসেই এ 
সমস্ত কথা শুনতে পেতেন । বাস ঘোষ গৌরাঙ্গ লীলার প্রত্ক্ষদশণ ছিলেন । 
গৌরাঙ্গদেব কীর্তন বাসরে বখন যেতেন তাঁর সাজসজ্জাও হত নটবর বেশা। 

কীর্তন বিশেষজ্ঞ বাসু ঘোষ এই রূপসজ্জা সম্পর্কে লখেছেন-- 
চাঁচর চিকুর চূড়া চারু ভালে । 

বেটিয়াছে মালতশর মালে ॥ ৩২০৪ ॥ 

তাহে দিয়া ময়রের পাখা । 

সপত্র-সাহত ফুলশাখা ॥ ৩২০৫ ॥ 

কিত কাণ্ন জনি, অঙ্গ । 

কটনমাঝে;বসন সংরঙ্গ ।॥ ৩২০৬ ॥ 

চন্দন-তলেক শোভে ভালে । 

আজানুলাম্বিত বনমালে ॥ ৩২০৭ || 

নটবরবেশ গোরাচাদি । 

রমণশগণের কিবা ফাঁদ | ৩২০৮ ॥ 

তা” দেখিয়া বাসুদেব কাঁদে । 

প্রাণ মোর"থর নাহি বাঁধে ॥ ৩২০৯ ॥। 

[ ভান্ত রত্বাকর ] 

“ধিনজের গৃহেও এ সময়ে প্রভু একদিন এঁশ্বরীয় এশ্বর্য কিছুটা প্রকটিত 

করেন। উদ্দেশ্য, জননী শচঈীদেবপকে প্রত্যক্ষভাবে, আর পরোক্ষে জায়া 

বিফ:প্রিয়াকে, তাঁর বত'মানের এম্বরীয় সত্তা-এশ্বরীযর় জীবনের ভূমিকা 
সম্পকে একটু অবহিত করে রাখা । 

নিত্যানন্দকে প্রভু সৌঁদন তাঁর গৃহে ভোজনের জন্য আহবান করেছেন. 

উভয়ে খেতে বসেছেন, রান্নাঘর থেকে থরে থরে ভোজ্য দ্রব্য সব বিফযৃপ্রিয়া 

এগয়ে দিচ্ছেন, আর জননী অপার সন্তোষে দুই ভায়ের পাতে তা ঢেলে 

দিচ্ছেন । সহসা শচখ দর্শন করেন এক অপূর্ব অলৌকিক দৃশ্য | বিশ্বন্ভর যেন 
রূপান্তাঁরত হয়েছেন এক জ্যো'্তিময় শ্যামল দিব্য শ্রীমশ্ডিত দিব্য পুরুষরূপে ॥ 

হস্তে তাঁর নানা আয়ধ, আর তাঁর বক্ষম্ছলে জ্যোতিমর়্ী দেবীর্পে বিরাছজিত 

রয়েছেন বধূমাতা বিফৃপ্রয্লা ৷ এ বিস্ময়ের দৈবী দৃশ্য দেখে ভাবাবেগে অধীর 

হয়ে পড়েন শচদেবণ, বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন ভূমিতলে 1. 
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শচশমাতার মুখে এঁদনকার 'দিব্য দর্শনের সব কথা শ্রবণ করেন 

বিষদুপ্রয়া । বার বার মনণচক্ষে তাঁর ভেসে উঠতে থাকে বশ্বম্ভরের 

অলোকিকী জ্োর্তিময় মূর্তি। বার বার অন্তরে গৃঞ্জরণ করতে থাকে 
*্বশ্রুমাতার প্রশ্ব--“বৌমা, নিমাইর এ িব্যমর্তর বকে আমি যে তোমার 
আলোয়-ভরা মৃর্তিখানি দেখলাম 2 এ আবার কি রকমের দর্শন গো । 

বুঝতে পেরেছে তুমি কিছু ? ূ 
লঙ্জানত বিষণুপ্রয়া মাথা নেড়ে জানান, ও দিব্য দর্শনের তত্ব তাঁর জানা 

নেই । ৃ 

কিছু স্বামীর দিব্য জীবনের, অলৌকিক জীবনের সত্যতা সৌঁদন দূঢ়ুরূপে 
আঁঞ্কত হয়ে গেল, বিষ্যাপ্রয়ার অন্তরপটে । সেই সঙ্গে স্বামশর সহধার্মনপ- 
রূপে তাঁর নিজের একটা দৈবী ভূমিকা রয়েছে, সে তত্বাটও উপল্গথ্ধ করে- 

ছিলেন বিষ্ঠৃপ্রয়া ।” [ভারতের সাধকা ]1 
আসলে বিদায়ের আগে সবাইকে বিষাদ থেকে মুক্ত করতে গোঁরার্ঈদেব এই 

নতুন জাঁবনের আশ্রয় নিয়েছিলেন । িছীদন সুখে আনন্দে সকলকে মধ 
করে রাখলেন তানি। তখন শীতকাল । মাঘ মাস প্রায় শেষ হয়ে এসেছে । সকাল 
সকালই গঙ্গার উষ্ণ জলে স্নান সেরে পুজোর ঘরে ঢোকেন বিষ্প্রয়াদেবশ। 
তার পর রান্নার আয়োজনে ব্যন্ত হন। মাঘ মাসের উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন 
[ইং ১৬১০ খনীঃ ফেব্রুয়ারি মাস ] বিধ্াপ্রয়াদেবি রোজকার মতনই গঙ্গার 
সনানে গ্লেছেন। বাড়তে ফিরলেন কাঁদতে কাঁদতে । চাঁরাঁদকে 'তাঁন অমঙ্গল 
চি দেখতে পাচ্ছেন। নাকের বেশর জলে পড়ে গেছে । বাসদেবের পদে £ 

পাগালনী বিষ্ঠপ্রয়া ভিজা বস্ত্র চুলে । 

ত্বরা করি বাঁড় আসি শাশুড়ীরে বলে ॥ 

বলিতে না পারে কিছ কাঁদিয়া ফাঁফর। 

শচী বলে মাগো এত কি লাগি কতর ॥ 

বিফ:ুপ্রিয়া বলে আর কি কব জননণ ॥ 

চারিদিকে অমঙ্গল কাঁপিছে পরাণি ॥ 

নাহিতে পাঁড়ল জলে নাকের বেশর। 
ভাঁঙ্গবে কপাল মাথে পাঁড়বে বজর ॥ 

থাকি থাকি প্রাণ কাঁদে নাচে ডাঁহন আঁখি। 

দাঁক্ষণে ভূজঙ্গ যেন রহি রাহ দেখি 
শচাঁমাতাও হন্তদস্ত হয়ে রান্নাঘর থেকে, ছুটে আঙিনায় নেমে এসে 
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পুর্রবধূকে বুঝিয়ে, আম্বন্ত করে দৈনাদ্দন কর্মে নিয়োজত করান । বউমাকে 

বলেন, শ্রীধর লাউ দিয়ে গেছে । নিমাই লাউয়ের পায়েশ খেতে চেয়েছে । 

তিনি তাই পায়েশ বানাতে ব্যন্ত। 

কিন্তু বিষ্দুপ্রয়াদেবী সংসারের কোন কাজেই মন বসাতে পারেন না । আঁবি- 

রলছুধারায় তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে যায় ।. আবার আরেক পাত ঘাঁটয়ে- 
ছেন তান। গৃহকর্ম করতে গিয়ে কখন যেন তাঁর কানের সোনার দুলাঁটিও 

পড়ে গেছে । নাকের বেশর হারয়ে শাশুড়িকে জানিয়েছেন । দুল হারাবার 

সংবাদ তাঁর কানে তানি তুলতে পারবেন না। তাই দ্বারস্থ হন সখীর । 

অমঙ্গল চিন্তার কথা তাকেও বলেন। বাসুদেবের পদাবলশতে দোখ-- 
বিষপ্রিয়া সাঙ্গনণরে পাইয়া বিরলে । 
বাকুল হিয়ায় গদগদ কিছ বলে ॥ 

আজি কেন নদশয়া উদাস লাগে মোরে । 

অঙ্গে নাহি পাই সুখ দুটি আঁথ ঝরে ॥ 

নাচিছে দক্ষিণ অঙ্গ দাঁক্ষণ নয়ন। 

খাসিয়া পাঁড়ল মোর কর্ণের ভূষণ ॥। 

সুরধুনী পুনে মলিন তরুলতা । 

হ্রমর না খায় মধু শুকাইল পাতা ॥ 

চ্ছগিত হইল কেন জাহ্নবীর ধারা । 

কোকিলের রব নাহি হৈল মক পারা ॥ 

গোৌরাঙ্গদেব যাঁদ অন্তযমি ভগবান হন তাহলে বিষুপ্রিয়াদেবীও 

অল্তযা্মিমনী'ভগবতগ । তাই স্বামশ সম্পাকত অমঙ্গল আশঙ্কা সময় মতই তাঁর 
মনে উাঁদত হয়েছে । এদিকে গৌরাঙ্গদেবও তাঁর মনোগত ইচ্ছা নিত্যানন্দের 

কাছে প্রকাশ করে ফেলেছেন । চৈতন্যভাগবতকার সেকথা লিখেছেন-- 

শুন শুন নিত্যাননূদ - স্বরূপ গোসাঞ্ও | 
একথা ভাঙ্গবে সবে পণ্-জন ঠাঁঞি ॥॥ ৮ 

এই সংক্রমণস্ষ্উত্তরায়ণ- দিবসে ৷ 

নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্্যাসে || ৯ ॥। 

ইন্দ্রাণী” নিকটে কাটোঞা-নামে গ্রাম । 

তথা আছে কেশব ভারতণ শুদ্ধ নাম ॥। ১০।। 
তান হ্ছানে আমার সন্ন্যাস সুনিশ্চিত। 

এই পাঁচ জনে মাত্র করিয়া বিদিত 8 ১১ & 
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আমার জনন", গদাধর, ব্রদ্ধানন্দ । 

শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্যয, অপর মুকুণ্দ 10৮ ১২॥। 

এই কথা নিত্যানন্দ-স্বরুপের স্থানে । 
কহিলেন প্রভু, ইহা কেহ নাহি জানে ॥ 

“এর পরে গৌর সুন্দর যে সম্ন্যাস-লীলা করেছেন তা বর্ণনা করতে 
বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কোন হ্ছানে বিফুপ্রিয়াদেবীর নাম উল্লেখ করেন নাই ।” 

শ্রীশ্রীগৌরপার্ধদ চারতাবলা, ত্রিদণ্ডী ভিক্ষণ্ শ্রভন্তিজীবন হরিজন ] 

অবশ্য বিদায়ের আগে বিফুপ্রিয়ার সঙ্গে মাধূ্যলীলায় মিলিত হয়ে- 

ছিলেন গোঁরাঙ্গদেব । চৈতন্যভাগবতে যাঁদও একথা স্বীকার করা হয়নি। 

বৃন্দাবন দাস বলেছেন চৈতন্যদেব সোঁদন গদাধর ও হারদাসকে নিয়ে শয়ন 

করোছিলেন। কৃষ্দাস কবিরাজ তো এ বিষয়ে মুখই খোলেনান। তিনি 

আদিলীলার পণ্চদশ অধ্যায়ে গৌর-ীবষ্প্রিয়ার বিবাহলশলা বর্ণনা করেই 
বিষপ্রয়াদেবী সম্পার্কত আলোচনা থেকে নীরব থেকেছেন । এই যে লোচন 
দাসের চৈতন্যমঙ্গলে সন্ন্যাসের রাত্রে গৌর-বিষ্প্রয়ার যুগল মিলনের বিস্তৃত 
বর্ণনা আছে আর বৃন্দাবন দাস তা করেননি কেন? এখানে যান্তি হল-- 

শ্রীল লোচন দাসের শ্রীগোরাঙ্গ, নবীন নাগর প্রেমময়, প্রেমদাতা, প্রাণকান্ত, 
জীবনধন। শ্রীলবৃন্দাবন দাসের শ্রপগোরাঙ্গ, মহাপ্রভু, ঠাকুরের ঠাকুর, জগতের 
স্বামী পূর্ণপ্রত সনাতন । শ্রশগৌর-বিষতপ্রয়ালীলা মাধূর্ধ্য পূর্ণ, ইহার 
সাঁহত এ*্ব্ধয মিলাইলে লীলার মাধূর্যেযর হান হয়।” [খিষচুপ্রয়া চারত]। 

উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ বৃন্দাবন দাসের মাতা নারায়ণণ দেবী সেই রাতে 
গৌরাঙ্গদেবের বাঁড়তে থেকে গৌর-বিষ্যাপ্রিয়ালীলা দর্শন করোছিলেন । লোচন 
দাসের বর্ণনা সম্পকে বৃন্দাবন দাসের সংশয় ছিল। পুত্র বুন্দাবনের এই 
সংশয় নারায়ণীদেবী সম্পূর্ণভাবে দূর করেছিলেন। তাছাড়া লোচনদাসের 
রচনায় স্বয়ং বিফপ্রয়াদেবীর সম্পূর্ণ অনুমোদন ছিল এ তথ্যও পাওয়া ষায়। 
চৈতন্যমঙ্গলে লোচনদাস গোৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের অর্থাৎ গৃহত্যাগের 
রাষ্রের গৌর-ীবিষীপ্রয়ার বিদায়কালণন মদন উৎসবের পূণাঙ্গ লীলা-মাধূরশ 
বর্ণনা করেছেন । ' 

“শ্রাল লোচনদাসকৃত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থথানি শ্রীমতশ বিষঠপ্রয়াদেবশীর 
প্রকটাবন্থায় লিখিত হয় ; এ গ্রন্থ দেবা শ্রবণ করিয়া পরম আনান্দিত ইন, 
এই গ্রন্থ দেবীর অনুমোদিত । শ্রীমতণ বিফ:প্রয়াদেবশর আদেশ পাইয়া শ্রাল 
লোচনদাস তাঁহার গ্রন্থ বৈঝব সমাজে প্রচার করেন ।” [ বিফ:প্রয়া চাঁরত ]। 
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চৈতনামঙ্গলে বলা হয়েছে সেই রাতে গৌরাঙ্গদেবকে 'বিষযাপ্ররাদেবাী পা 

থেকে মাথা পর্যন্ত উপযাক্তত দ্রব্য দিয়ে মনের সাধে সাজিয়েছিলেন । শুরাট 
কেমন হয়েছিল তার সামান্য উদাহরণ দেওয়া যাক লোচন দাসের চৈতনামঙ্গল 

থেকে-_ 

শয়ন-মান্দিরে গ্রভু শয়ন কাঁরলা । 

তাম্বুল-্ভবক-করে বিষ্যপ্রয়া আইলা ॥ 

হাসিয়া সম্ভাষে প্রভূ-আইস আইস বোলে । 

পরম পিরীতি কার বসাইল কোলে ॥ 

এবার এহেন রাঁসক পাঁতর কোলে বসে রসবতশ রাঁসকা বিষীপ্রয়াদেবী 

সুগন্ধিষুন্ত তাম্বুল গৌরাঙ্গদেবের মুখে পুরে দিলেন । গৌরাঙ্গদেবও তাঁকে 

গ্রভর আলঙ্গন দান করলেন । এবার বিষ্ঠৃপ্রয়াদেবগ চন্দন, অগুর, কস্তুরা 

প্রভাতি সুগাঁন্ধ দ্রব্য দিয়ে স্বামশর সবাঙ্গে উষ্ণ কোমল হাতে লেপন করলেন। 

সঙ্জা পৃশঙ্গি করতে শেষে, সখাঁদের সঙ্গে বসে রসালাপে সন্ত স্বহ্ে গ্রন্হিত 

নানা রঙে রঞ্জিত ফুলমালা গলায় পরালেন । 

বিষ্যুপ্রিয়া প্রভু-অঙ্গে চন্দন লোপিল । 

অগুরু কস্তুরী গন্ধে তিলক রচিল ॥। ৫৮৩ ॥। 

দিব্য মালতাীর মালা দিল গোরা-অঙ্গে | 

শ্রীমুখে তাম্বুল তুল দল নানা-রঙ্গে ॥ [এ] 

গৌর-বিফুপ্রিয়ার বিবাহের বাসর ঘর ও সন্ব্যাস গ্রহণের রানির যে 

আঁব*বাস্য লশলার বর্ণনা আমরা চৈতন্যমঙ্গলে দেখতে পাই তাকে ভন্তজনেরা 

রাধাকৃফের রাসলীলা রূপেই দেখেছেন । সাধারণের আচরণের সঙ্গে এর কোন 

তুলনাই হতে পারে না। অনেকাউ“চু মার্গের ঘটনাবলী এসব । বিষ্ুপ্রয়াদেবীর 
পাঁতদেবতাকে সাজানো শেষ হলেই গোৌরাঙগদেবও পত্বী বিষযীপ্রয়াদেবীকে 

সাজাতে বসে গেলেন । যাবার আগে জগতকে শেষবারের মত একবার দেখিয়ে 

দিতে চাইলেন কোন কাজেই তান কারও থেকে কম যান না। প্রিয়ার দীর্ঘ 
কেশদাম দিয়ে সুন্দর কবরী রচনা করলেন । তাকে মন-মোহনী করতে মালা 

- গজে দিতে ভুল হল না। 'বিফপ্রিয়াদেবীয় মুখচন্দ্র মখোমুখি'ঘারয়ে এনে 

কপালে একে দিলেন সিঞ্দরের টিপ, গণ্ডদেশ ও কপাল জুড়ে আঁকলেন 

চম্দন-সাজ, সারা অঙ্গে ও স্তনে অগনুরু কন্তুরী কোমলভাবে ধাঁরে ধারে লেপে 

দিলেন । যথোপয্দক্ত স্থান ঠিক ঠিক অলগ্কারে ভূষিত করলেন । ভুরুযগল 

এঁকে দিলেন । সেই সঙ্গে চোখে পরালেন কাজল | পাঁরধান করালেন বহু 
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মুল্যবান পট্টবস্তর ॥। বহ মূল্য রঙিন শাড়ি পারধানে [বিফপুপ্রিয়াদেবীকে দেখে 
তাঁর মনে হল যেন রামধন হাতের মুঠোয় ॥ এবার তাঁর “আজানুলাম্বত. 
বাহন দিয়ে ভুবনমোহনী প্রিয়ার চোখে চোখ রেখে চেপে জাঁড়য়ে ধরলেন 
বুকে । লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলে-_- 

তবে মহাপ্রভু সে রসিক-শরোমাঁণ। 
বিষযুপ্রিয়া-অঙ্গে বেশ করেন আপান ॥ 

দীর্ঘকেশ কামের চামর জিন আভা । 

কবর” বাম্ধিয়া দিল মালতশর গাভা | ৫৮৪ ॥ 

মেঘ বন্ধ হৈল যেন চাঁদের কলাতে । 

কিবা উগ্যারিয়া গিলে না পারি বাঁঝতে ॥ 

সুন্দর ললাটে দিল ?সন্দুরের বিন্দু । 

দিবাকর কোলে যেন রাহয়াছে ইন্দু ॥। 

িন্দুরের চৌদিকে চন্দন বন্দু আর ॥ 

শাশ কোলে সূর্ধয যেন ধায় দোখবার ॥। ৫৮৬ ॥ 

থঞ্জন-নয়ানে দিল অঞ্জনের রেখ । 

ভুরু কাম _কামানের গুণ কারলেখ ॥। 

অগুরু কন্তুরী গন্ধ কুচোপাঁর লেপে। 

দিব্য বস্দে রাঁচল কাঁচি পরতেকে ॥ 

নানা অলঙুকারে অঙ্গ ভূষিল তাহার । 

তাম্বুল হাসির সঙ্গে বহরে অপার 1 ৮৬.) 

“শেষ সংসার-খেলায় শ্রীগৌরাঙ্গ আজ মত্ত হয়ে উঠেছেন । - প্রাণ উজাড় 

করে তাই প্রিয়ার অধর সুধা পান করছেন। খেকে থেকে বুকে জাঁড়রে 
ধরছেন। নানা রসে রাঁসয়ে তুলছেন তাঁকে এ যেন প্রাতাঁটি অঙ্গের জন্য 

প্রীতাঁট অঙ্গের করুণ ক্রম্দন। জীবন বিলাপের বিলোল আকুতি । প্রিয়ার 
রূপ সাগরেও যেন আজ বান ডেকেছে ৮ [পরমা প্রকাতি বিষপ্রিয়া ] 

সোহাগ প্রেমালিঙ্গনে উভয়ে উভয়কে উপভোগ করতে লাগলেন ৷ অবশেষে 

ক্লান্ত হয়ে সুখ নিদ্রায় আভভূত হলেন দুজন । যথা চৈতনামঙ্গলে-_- 

নানা রস বথারয়ে বিনোদশনাগর ৷ 

আছদক আনের কাজ কাম-অগোচর ॥ ৫৮৭ |! 

বুকে বুকে মুখে মুখে রজন+ গোঙার । 

রস অবসাদে দৌহে সুখে নিদ্রা যায় 0) ৫৮৮ | 
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কিছু পরেই ঘুম ভেঙে যায় গৌরাঙ্গদেবের । সোদিনকার রাতের ঘুম 

ভেঙে যাবার সঙ্গে অন্য রাতের বিস্তর ফারাক। সে রাত এীতহাসিক রাত। 

এক অনন্য রাত। পপরমা প্রকাতি বিফ্প্রয়ায়” দোখি তার আভাস £ “আর 

গভশর চিন্তার নিমগ্ন হলেন প্রভু ॥ তাঁর মনের মাঝে ব্ন্দাবনের প্রতিচ্ছাঁব 

ভেসে উঠল ॥ তাঁকে যে সেখানে যেতে হবে ॥ তিনি যে সেই প্রাণমন আকুল 

করা বাঁশরীর করুণ সুর শুনতে পাচ্ছেন । তাঁকে যেন বৃন্দাবন হাতছানি 

1দয়ে ভাকছে। চোখের পাতা দুটিকে এক করতে পারেন না প্রভু । বড় 

কম্ট হচ্ছে তাঁর প্রিয়াকে ছেড়ে যেতে । কিন্তু যেতে ষে তাকে হবেই ।” আজ 

তিনি প্রাণপ্রিয়াকে চরমতম আঘাত দিয়ে যেতে না পারলে নবদ্বীপ ষে 
'গ্াুপ্ড বন্দাবন' এ মাহাত্ম্য প্রকাশিত হবে না কোনদিন । লহঞচতীথই থেকে 

যাবে চিরদিন । কিন্তু হীতহাস্ তা হতে দেবে না। তাই চৈতন্যমঙ্গলে £ 

রজনীর শেষে প্রভু উঠিলা সত্বর ॥ 

বিষ্পাপ্রয়া শনদ্রা যায় আত ঘোরতর ॥ 
বৈরাগ্য-সময়ে প্রেমা উভারে আঁধক । 

সম্যাস কারব বাল উনমত-চিত ॥ 

গৌরাঙ্গদেবের এ সময়কার যন্ত্রণা দ্বিমুখী । একাঁদকে বি্ুপ্রিয়াদেবীকে 

ত্যাগ করা অন্যদিকে সন্ন্যাস গ্রহণের আকুলতা । আপাতঃ দৃণ্টিতে মনে হচ্ছে 
তানি শুধু প্রিয়াকেই কাঁদাবেন কিন্তু তা নয়। তাঁর মত সবভারতণয় 

পরিচিতি পাওয়া মানব কাঁদাবেন অনেককেই ॥। এবারও একটু মায়ার আশ্রয় 

নিতে হল তাঁকে । শ্রীমতী £বষ্:প্রিয়াদেবীর কালানদ্রা আসিল । স্বামণ 
সোহাগগিনী সররা অবলা স্বামর ক্লোড়ে শয়ন কারয়া নিভয়ে 1নিদ্রা বাইতে- 
ছেন। তিনি ঘোর নিদ্রায় অভিভূতা । কালরান্রির শেষে শ্রীগোরাঙ্গ ধারে 

ধীরে শষ্যা হইতে উঠিলেন। নিাদুতা প্রিয়ার ঘুমন্ত ছবিখা'ন প্রাণ ভায়া 
দেঁখলেন। “প্রিয়ার ঘুমন্ত ছবিখানি বড় সৌন্দর্য ময়, বড় মধুময়, শ্রীগোরাঙগ 

অনেকক্ষণ ধাঁরয়া প্রিয়ার ঘুমন্ত ছবিখানি আনমেষ নয়নে দেখিলেন।৮ 

[ বিষ্ুপ্রয়া চরিত ]। 
এ দেখার বুঝি শেষ নেই । এ দেখা শাশ্বত দেখা । আর বসে থাকলে 

চলবে না। বিছানা ছেড়ে উঠতে হবে । কিন্তু প্রিয়ার “বাম চরণ' ? যোঁটি 
তাঁরই অঙ্গের উপরে । আন্তে আন্তে নিজের অঙ্গ থেকে 'বিষুপ্রিয়াদেবর বাম 

চরণাঁট সম্তর্পণে তান একট বালিশের ওপর রাখলেন। বিফৃপ্রয়াদেবণ প্রভুর 
বরকে মাথ রেখে ঘুমোঁচ্ছিলেন। যাতে বিষপরয়াদেবীর ঘুম কিছুতেই ভেঙে 
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না বার, এমন আলতো ছো়ায় প্রিয়ার মন্ডকটি একটি বালিশের ওপর 

রাখলেন। বংশপীশক্ষা'় দোখ_ 
নাদ্রুতা বিষ্ঠপ্ররা শ্রীবামচরণ । 

পার্ষে উপাধানোপরি করিয়া রক্ষণ ॥ 
বক্ষচ্ছলে নিজগঞ্জ উপাধান দিয়া । 

বাহির হইলা গোরা দ্বার উদ্বাটিয়া ॥ 

রাতে বিষুপ্রিয়াদেবী স্বামীকে নিজের হাতে সাঁজিয়েছিলেন। সে সমস্ত 

আভরণ একে একে ত্যাগ করলেন চৈতন্যদেব । চৈতন্যোদয় হয়েছে তাঁর । আর 
এক মুহূর্তও নয়। হলেন অনাবৃত দেহ। শীতের রাত। খাল পা। 
পাঁরধানে কেবল একটুকরো বসন$ বিষয় বৈরাগণীর রূপ ধরলেন এবার 

তান। মন্ব্যাস মন্বে দশীক্ষত হতে তাঁকে এবার যেতে হবে কাণ্চন নগরে। 

কেশব ভারতীয় কাছে । তাঁর যাত্রার শুভ উদ্দেশ্য যাতে সফলতা প্রাপ্ত হয় 

তার জন্য তিনি দক্ষিণ নাসা দিয়ে *বাসগ্রহণ করলেন । চৈতন্যমঙ্গলে-_ 
প্রাতঃকালে উঠি প্রভু প্রাতঃ ক্রিয়া কার। 

সন্ন্যাস কারব--দঢ়াইলা গৌরহারি ॥ 

কাণ্চন-নগরে আছে ভারতী-গোসহি ॥ 
সন্ন্যাস কারব তথা পণ্ডিত নিমাই ॥ 

একান্ত করিয়া মনে কৈল বশ্বম্ভর । 

যাত্রাকালে লৈল দক্ষিণ নাসার স্বর ।॥ ৫৯৪ 

লঘভাবে বলা ধায়, ঠিক এই সময়েই এখানেই গৌরাঙ্গদেব এক নিম্বাসেই 

তাঁর নবদ্বীপ লীলা তথা সংসারলীলায় সমাঞ্চি রেখা টেনে দিলেন। যেন 
নবজন্ম হল তাঁর তথা 'বিধুগাপ্রয়াদেবীর | দু'জনারই আলাদা ভাবে,এককভাবে, 
স্ববুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে, একলা চলার পথের শুরু হল বলা যেতে পারে 4 
সম্ন্যাসে চিরতরে যাবার বেলায় তিনি “মনে মনে স্ব্গত পিতাকে স্মরণ 
করলেন । প্রণাম জানালেন তাঁর উদ্দেশে । জননীর দ্বারপ্রান্তে মাথা নত 
করে দু ফোঁটা চোখের জল ফেললেন। দাদা রিশবরূপের উদ্দেশ্যে শির 
আনত হল। নবদ্বীপের স্মৃতি ছায়ার মত তাঁর মনের নেপথ্যে এসে উদয় 
হ*লো। তাকেও তান শেষ সম্ভাষণ জানালেন ॥। মনে মনে বললেন --হে 
আমার বালোর লীলাপাঠ নবদ্বীপ, কৈশোরের কুঞ্জবন, যৌবনের বন্ধু, 
সংকণত'নের তীর্থক্ষের, হে আমার জনন+ জন্মভূমি, বিদায়! বিদায় | 

[ পরমা প্রকাতি বিকুপ্রিয়া ] 
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৯১৬ বঙ্গাব্দের ২৭শে মাঘ শেষ রানি, ইংরাজি মতে ২৫ জানুল্লার ৯৫১০ 
প্রীষ্টাব্দ স্বামী পরিত্যন্তা হলেন 'বিফ-ুপ্রিয়াদেবী। 

কালরাণ্রির দুই দণ্ড থাকতেই বিফুপ্রিয়াদেবীর অকস্মাৎ ঘুম ভেগে গেল । 

বশেশশিক্ষায়-- 
কলমে সেই কালরাত্রি লয়োন্মখ হইলা । 
চমাকয়া বিষ্যুপ্রয়া অমান জাগিলা | 

জেগেই লক্ষ্য করলেন বিছানায় প্রাণনাথ নেই । কথন তিনি নিঃশদ্দে 

উঠে গেছেন । সবযত্বে প্রিয়াকে এমনই কায়দায় শুইয়ে রেখে গেছেন যেন 

স্বামণ অঙ্গে একাঙ্গী হয়ে আছেন তান এমনই অবস্থা । পাঁরাম্ছিতি ভেবে 
মাথায় হাত দিয়ে বসলেন তিনি । দেখেন দরজা হাট করে খোলা । 

বংশীশিক্ষায়-__ 
জাগিয়া দেখেন সত নাহি প্রাণনাথ । 

দ্বার উদ্ঘাটন দেখ শরে হানে হাত ॥। 

মনকে পরক্ষণেই বোঝান স্বামী তাঁকে ছেড়ে অন্যত্র যেতে পারেন না। 

'ভাবেন হয়ত রঙ্গ করে কোথাও লুকিয়ে আছেন । তাই তিনি ঘরের চাঁরাদিক 

আঁতি পাত করে খঃজতে থাকেন । কিম্তু এক? চমকে ওঠার মত 'বষর 
বটে! প্রভুর পাঁরধানের বাভল্ন ভূষণ, আভরণ তিনি ছড়ানো-ছিটানো 
অবস্থায় কুঁড়য়ে পেতে থাকেন। এখন আর আব্বাসের কোন কারণ দেখতে 
পান না তান । এই পারাস্থাতর বর্ণনাও দিয়েছেন লোচন দাস খুব বাচ্ভব- 

সম্মত ও মর্মস্পশর ভাষায়_- 

“এথা 'বঞ্চুপ্রয়া, চমাকি উঠিয়া, পালকে বসিয়া বুলায় হাত। 

প্রভু না দোখয়া, কান্দিয়া কাঁন্দয়া, 1শরে মারে করাঘাত ॥ 

এ মোর প্রভুর, সোনার নূপুর, গলার সোনার হার | 

এ সব দেখিয়া, মরিব ঝুরিয়া, জিতে না পারব আর 

নুঁঞ অভাগিনী, সকল রজনপ, জাগল প্রভুরে লৈয়া । 

প্রেমেতে বান্ধিয়া, মোরে নিদ্রা দিয়া, প্রভু গেল পলাইয়া ॥ 

এতক্ষণে 'বিষ্প্রয়াদেব যেন বুঝতে পারলেন কেন তিনি গতাঁদধসে সারা- 

ক্ষণই প্রায় অমঙ্গল দশ“ন করেছেন। অনুধাবন করলেন তাঁর শুভবিবাহের সময় 

বাসরঘরে স্বামীর সঙ্গে চৃকতে গিয়ে পায়েন্ বুড়ো আঙ্গুলে উছট- খাওয়ার 
কথা। এসবই কি এই ভাঁবতবোর হীঙ্গত? নিজের দই বছরের বিবাহিত 

জশবনের 'চন্রপট উজ্টে গেলেন এক ঝলকে । “ভারতের সাধিকা'য় বলা হচ্ছে-- 
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“মুহৃতে নিজের এই চরম দু'বকে উপলধ্ধি করলেন বিফ্প্রয়া । বুঝলেন, 
স্বামী চিরতরে ত্যাগ করেছেন তাঁকে; ছুটে বোরিয়েছেন সম্বাস গ্রহণের জন্য ॥ 

কাদন ধরে এই দুর্দৈবের ছায়াপাতই তো বারবার হচ্ছিল বিষটুপ্রয়ার 

অন্তলোঁকে, আজ তা সংঘটিত হয়ে গেল। দৈবের বিধান নির্মম করে মনছে 
দিয়ে গেন তাঁর দাম্পত্য জীবনের সকল কিছ? আশা আকাথ্খা ।” 

নিজেকে আর সামলাতে না পেরে বিষ্ীপ্রয়াদেবী এবার শাশুড়ীর ঘরের 

দরজার কাছে গিয়ে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লেন । বাসুদেব ঘোষ এই 

দুঃসহ চিত্র পদে একে রেখেছেন £ 

শচশর মন্দিরে আসি দুয়ারের কাছে বাঁস 
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ঠুপ্রয়া | 

শয়ন মন্দিরে ছিল নিশা অন্তে কোথা গেল 
মোর মুণ্ডে বজর পাাঁড়য়া ॥ 

শচশীদেবী ঘুমের ঘোরেই শুনতে পেলেন বধূর এ কান্নার আওয়াজ । অমঙ্গল 

আশঙ্কায় ধরফড় করে উঠে বসলেন বিছানায় । 

 রোদনের সহ শুনি স্ববধূর ভাষ। 
জাঁগয়া উঠিলা মাতা হইয়া হতাশ ॥ 
জবার উন্ঘাটিয়া মাতা বাহরে আসিলা । 

[কি হলো কি হলো বলে বধুরে ধরিলা ॥ 

বর্ষদুপ্রিয়াদেবী শাশুঁড়র মনে আশঙ্কার ছায়াপাত দেখে তাঁর বিশ্বাসের 

দৃঢ়তাকে চেপে রাখতে পারলেন না। তাঁর মনের বদ্ধমূল ধারণাকে প্রকাপ 

করেই ফেললেন শাশহড়ীর কাছে ॥। বংশীশিক্ষায়__ 

শচীর বচন শুনি কন বিষপ্রিয়া । 
পলায়েছে তব পাত্র মোদের ছাড়য়া ॥ 

এতক্ষণে মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল শচদেবীরও । তিনি ছুটে গেলেন পাত্রের 

ঘরের ভেতর। সব শূন্য দেখে উঠোনে আছাড় খেয়ে পড়ে তান হাহাকার 

করতে থাকলেন । আবার মনে ক্ষাণক আশা দেখা দেওয়ায় দৌড়ে নিজেই বাতি 

জেহলে 'বফ্াপ্রয়াদেবীকে সাথে শিরে পুত্রকে খ*জতে বেরোলেন। বাসুদেব 

ঘোষ বলেছেন-__ 
তুঁরিতে জবালিয়া বাতি দেখিলেন ইতি উতি 

কোন ঠাঁই উদ্দেশ না পাইয়া । 
বিষ্দীপ্রয়া বধ সাথে কান্দিয়া কান্দিয়া পথে 

ডাকে শচী নিমাই বলিয়া ॥ 
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রানির অবসানে শাশুড়ী-বধ্ বখন "স্থির বুঝতে পারলেন £নমাই চির- 
কালের জন্য তাঁদের বিদায় দিয়ে চলে গেছেন তখন উভয়েরই শোকাকুল 
অবন্থা। এরই মধ্যে চরমভাবে ভেঙে পড়েছেন তাঁরা ৷ তাঁদের হৃদয় বিদারক 

ও মমণভেদী আর্তনাদে নদীয়ার সকলে জেনে গেলেন এ দুঃসংবাদ । বংশশ- 

শিক্ষায় | 

দুয়ের রোদনধ্ধনি শুনিয়া সকলে । 

ব্যস্ত হয়ে শচীগৃহে দৌড়াদৌড়ি চলে ॥। 

শচগৃহে যাঞা সবে করেন শ্রবণ । 

অলাক্ষিতে পলায়েছে শচীর নন্দন ॥ 

এই ভয়ঙ্কর বুকফাটা কাঁহিনধ শুনে চতুর্দক থেকে অণ্তরঙ্গ ভস্তগণ ও 

নবদ্বীপবাসীরা ছুটে এলেন পৌরাঙ্গদেব পারিত্যন্ত বাঁড়তে । শচঈদেবীকে 

ঘিরে একে একে জড়ো হলেন শ্রীবাস, নিত্যানন্দ, বাসুঘোষ, চন্দ্রশেখর, 

মালিনশদেবী প্রমূখ । কাঁদছেন সকলেই । সখশ কাণ্চনাও ছুটে এসেছে প্রিয় 

সখীর কাছে। সেও বিষ্ঠীপ্রয়াদেবীকে ধরে অঝোরে কাঁদছে । বিফুপ্রিয়া- 

দেবী পড়ে আছেন মৃতবং ॥ চাঁরাঁদক শোকাকুল । ঘন ঘন মূচ্ছা যাচ্ছেন 

ভন্তবৃন্দও.। চৈতন্যমঙ্গলে- 

| বিচ্ছেদে বিয়োগময় হৈল নবদ্বখপে । 
শোকের পব্বত যেন সবাকারে চাপে ॥ 

পাঁরজন পুরজন শচীী বিফ:প্রয়া । 

মূচ্ছিত হইয়া কান্দে অঙ্গ আছাড়িয়া ॥ ৫৯৬ ॥ 
শচদেবী কান্দে কোলে করি বিষ্ণুপ্রিয়া । 

বিষ্ট্ীপ্রয়া মরা যেন রাহল পাঁড়য়া ॥ 

সবাই চেস্টা করে 'বষ্যীপ্রয়াদেবীকে চেতনে আনলেন । নিদারুণ দুঃখ- 

জনক অবস্থা বিধীপ্রয়াদেবীর । তান কিছুতেই মনে রাখতে পারছেন না 
যে, এক বিশেষ ব্যান্তর অর্ধাঙগনী তিন । একজন সাধারণ গৃহবধূর মতই 

আচরণ করছেন ॥ অবশ্য সবাই বেশ অনুধাবন করতে পারছেন বিষপ্রিয়া- 
দেবীর মমান্তিক অবস্থার । এই কিছঃক্ষণ আগেও তিনি চরম সুখী ছিলেন। 

সেই সুখের সংসার মুহূর্তে ভেঙে তছনচ | স্বামী-সঙ্গ সুখ বণ্চিত রমনণর 
দুঃখের শেষ নেই । একথা কেই বা না বোঝে । নিজের মনেই আত্মাবশ্লেষণ 

করছেন বষ্ঠীপ্রযাদেবগ। বাসুদেব ঘোষ তার পদাবলশতে চিন্রায়ণ করেছেন. 
সে অনুভুতি । 

বিফপ্রয়া "৪ ৪৯ 



গৌরাঙ্গ ছাড়য়া গেছে মোর । 

আর কি গৌরব আছে তোর ॥ 

আর কি গৌরাঙ্গ চাঁদে পাবে । 

মিছা প্রেমআশ আশে রবে ॥ 
সন্ন্যাসী হইয়া প'হ গেল । 

এ জনমের সুখ ফূরাইল ॥ 

কাঁদ বিষ্বাপ্রয়া কহে বাণটী । 

বাসু কহে না রহে পরাণ ॥ 

নবদ্বীপে নিমাই পাঁশ্ডিত ছিলেন বৈষব ভন্ত ও পাঁণ্ডিত সমাজের প্রাণ 

বিশেষ । সেই প্রাণ রূপ 'নিমাই চলে যাওয়াতে দেহর্পী সবার হৃদয় 'ধক্ 

ধক করে জ্বলে পড়ে খাক: হয়ে যাচ্ছে । চৈতন্যমঙ্গলে £ 

দেহমান্র আছে-- প্রাণ গেল ত ছাঁড়য়া ৷ 

শচী বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে ভূমি লোটাইয়া ॥ 

শচীদেবী কান্দে--ডাকে ণীনমাই' বলিয়া । 

আগুনি পোড়য়ে ষেন ধকধক হিয়া 1 

শাশুড়ি বধৃকে সুস্থ করার বৃথা চেঙ্টা করেন কেউ কেউ। কিন্তু সবারই 
ভাঙা মন। শচশদেবী যাকেই কাছে পান, আঁকড়ে ধরছেন নিমাইকে খংজে ধরে 

আনার জন্য । বিষ্যৃপ্রয়াদেবী এসব শুনে ও লক্ষ্য করে স্বাভাঁবক হবার 

আপ্রাণ চেম্টা করছেন কিন্তু যখনই স্বামীর ফেলে যাওয়া আভরণগুলি দেখছেন 
তখনই সাধারণ মানবীর মত বূুকফাটা কান্নায় আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন। 

এই তো মান্্র একটা বেলাতেই তাঁর অবস্থা হয়েছে উন্মত্ত পাগলিনীর মত । 

অথচ সামনে পড়ে আছে সমদ্রের মত বিশাল জশবন। তাঁর স্বামীর স্বহচ্টে 

বেধে দেওয়া সুন্দর চুল এলোমেলো হয়ে ধুলায় লোটাচ্ছে। গায়ের বসন 

কথন খুলে গিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। 

বিষ্ুপ্রয়া কান্দে হয়া নাহিক সাম্বত । 
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে-উনমত-চিত ॥ ৬০১ |! 

বসন না দেয় গায়ে -না বাম্ধয়ে চুলি । 

হাকান্দ কান্দনা কান্দে উন্মত-পাগলাী ॥ 
| চৈতন্যমঙ্গল-লোচন দাস ] 
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পূত্রবধ্ এবং শাশ.ড়ীর এই মমান্তিক অবস্থা দেখে গৌরাঙ্গদেবের ভন্ত ও 

অনুরাগীজন প্রভুর সন্ধানে বেরোবারই নিদ্ধান্ত নিলেন। একথা তাঁরা 
দেবীদের জানালেনও । কিছুটা আশ্বস্ত হলেন শচীমাতা । সমবেত ভন্তবৃন্দ 

পরামর্শ করে নিত্যানন্দ ও চন্দ্রশেখর আচার্যকে কাটোয়া আভমহখে পাঠালেন, 

গোৌরাঙগদেবকে পেলে বুঝিয়ে গৃহে ফিরিয়ে আনতে । দামোদর পণ্ডিত, 

বক্রে*বর ও অন্যান্যরা বেরোলেন আরকাঁদকে--আরেকাঁদকে ॥ 

এই সবা লৈয়া নিত্যানন্দ চলি যায়। 

প্রবোধিরা শচগ বিষ্ুুপ্রয়ার হৃদয় ॥ [এ] 

গোৌরাঙ্গদেবের খোঁজে যাবার সময় নিতযানন্দ শচীমাকে আলাদাভাবে কাছে 
ডাকলেন । বষ্ুপ্রয়াদেবর কানে না যায় এভাবে তিনি শচীমাকে প্রবোধ 

দিলেন। “ভারতের সাধিকায়” নিত্যানম্দর মুখে বলা হয়েছে--মা তোমার 

1নমাই কাটোয়ায় গিয়েছে, আচার কেশব ভারতশর কাছে সম্যাস নেবার জন্য । 
একথা কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্তকে তান জানয়েছিলেন আগে থেকে । আমরা 

এক্ষুি কাটোয়ায় ছুটে যাচ্ছি । প্রভুকে সন্যাস গ্রহণের সংকজ্প থেকে বিচ্যুত 

করতে হয়তো পারব না কিন্ত আমি কথা দিচ্ছি, তোমার [নিমাইকে নিয়ে 
আমি ফিরে আসবো, তোমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটাবো ।, 

যথাসময়েই গৌরাঙ্গদেবের সন্যাস মন্তে দীক্ষা হয়ে যায়। সেদিন ২৯শে 

মাঘ'। চন্দ্রশেখর এবং 'িত্যানন্দ সে সময় সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন । 

দশক্ষান্তর নাম হল তাঁর শ্রীকফচৈতন্য । বৃষ্ণ প্রেমাবেশে এ সময় তান নানা 

লখলা প্রদর্শন করতে থাকেন কাটোয়;র সমবেত নারাী-পুরুষদের সামনে । 

অন্ন-গ্রহণ করতেও ভুলে গেছেন তান। তবুও কিন্তু ভোলেনান নবদ্বীপবাসার 
| কথা । তিনদিন পর সামান্য অল্লজল মুখে দিয়েই মেসো চন্দ্রশ্খের আচার্যকে 

“ীনজে থেকে নবদ্বীপে পাঠালেন সন্্যাসের খবর পৌছে তে । 

হেনমতে 'দবানিাশ নাহ জানে সুখে ॥ 

[তিনদিন বাহ অন্প-জল দিলা মুখে ॥ 

হেনমনে প্রেমানন্দে দিন রাতি যায় । 

শ্রীচন্দ্রু শেখরাচাষে দিলেন বিদায় ॥ ৬৭৪ ॥ 

নসদ্বীপ-বাসণ বত আমার লাগিয়া । 

কান্দয়ে ব্যাকুল হৈয়া ডাকিয়া ডাকিয়া ॥ 

নিশ্চয় না জানে মোর লন্ব্যাস-করণ। 

বারে জামাহঠুমোর এই বিবরণ ॥ 
ং 
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কাঁহল ঠাকুর-পুন হৈব দরশন। 

অচিরে হইবে দেখা -না হও বিমন ॥ ৬৭৫ ॥ [এ] 

চৈতনাদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের সংবাদ চন্দ্রশেখর আচার্য মারফত নবদ্বাঁপে 

এসে ঠিক পেৌছুল । এ খবর কানে গেল শচীমাতা-বিষুপ্রিয়াদেবারও । 

সবার মনের সামান্য আশা-প্রদশীপের সলৃতেটুকুও এবার নির্বাপ্ুত হল। 

স্বাভাবিক কারণ বশতঃই শচগমাতা ও বিষ্ুপ্রয়াদেবীর 'বিরহযন্ত্রণা সহম্গণ 

বৃদ্ধি পেল। সখণ কাণ্চনত্বর এক মহূর্তও এ কদিন বিষ্যাপ্রয়াদেবীকে ছেড়ে 

নড়ে নি। প্রভুর সেবক ঈশাণ সমস্ত সংসারের ভালমন্দ দেখাশদনা করছে; 

কিন্তু জননী ও ঘরণী এই দুই নারীকে আজ কণদন হল এক মম্টি অন্নও 

কেউ খাওয়াতে পারোন । পুরনরনারীরা দিবারাত্রি পালা করে শচীমাতা 

[িফুপ্রয়াদেবীকে সাম্হনার বাঁরতে সত করে যান। বিষ্হীপ্রয়াদেবীর 

কামনায় এ সময় মানুষ তো স্বাভাবিক পশু-পক্ষীর, গাছ-পালারও হৃদয় থেকে 
যেন অশ্রু গলে ঝরে পড়ছে । 

বিষ্ণৃপ্রয়ার কান্দনাতে পৃথবী বিদরে। 

পশু-পক্ষী তরু-লতা এ পাষাণ ঝরে ॥ 

হাহা প্রাণনাথ ! ছাড়ি গেলে হে নদীয়া । 

অনাথনী বিষ়াপ্রয়ায় নিঠুর হইয়া ॥৬৮১॥ [এ] 

স্বামীর সম্্যাস গ্রহণের সংবাদ যখন একবার কানে এসেই গেছে তখন 

ণনম্ফল এ কান্নার অশ্রু । মনকে ভান্তুর বাঁধনে বাঁধার চেষ্টা করেন বিষ্যুপ্রিয়া- 

দেবী । তাঁর চলার পথ আর এখন আগের মত সোজা নেই । এ পথ নদীর 

বাঁক নেবার মত বেঁকে গেছে । বিকুপ্রয়াদেবীর স্বামী ষে এখন একজন 

পরম প্রেমময় পুরুষে রুপান্তাঁরত হয়ে গেছেন এ কথা তান মনে মনে 

উপলধ্ধি করছেন আর নিজের ভন্তিশূন্য জীবনকে ধিল্লার দিচ্ছেন । মনে 

ভান্ত সঞ্চয় করতে পারলে হয়ত এ অসময়ে এই কঠিন শান্ত পেতে হত না। 

মুই অভাগনী তোমার ভকাঁত না জান। 

সেই অপরাধে বুঝি হৈলঃ অনাঁথিনী ॥ ৩৮৪ ॥ [এ] 

অনুশোচনা 'বষ্যৃপ্রয়াদেবীর মনে, যে মূল্যবান স্বামী রতনাঁটকে তান 

নিজ ভুলে হারিয়েছেন তা যে এখন তাঁর ধরা ছোঁয়া নাগালের বাইরে । তিনি 
ষে এখন জগতময় নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন ধূপের ধোরার মত । এইব্যান্থি 
ও নিজের ক্ষদ্রতার কথা ভেবে িষ্ণৃপ্রিয়াদেবী মরতেই চান । 
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হায় হায় কিবা দৈব হইল আমারে । 

গৌর বিন্ আমার সকল আন্বিয়ারে ॥ 

কোন: দেশে যাব--লাগি পাব কোন, ঠাহইি। 

যাইতে না দিব কেহো- মারব এথাই ! [এ] 
বিক্-প্রয়াদেবশ মরতে চাইলেই তাঁকে আর মরতে দেবে কে? তানষে 

স্বামীর দৌলতে এখন বহু-বহু-বহু চোখের পাহারায় । ভন্তবৃন্দের মনও 

বাঁক নিচ্ছে তাঁর দিকেই । আজঝ্মোপলব্ধতে দুঃখের দহন ও অনৃতাপে 

বিষদুপ্রিয়াদেবী নিজেকে “পাপাম্ঠা” বলে মনে করছেন । তিনিও যাঁদ পৃণ্যাত্বা 

হতেন তাহলে এত দুঃখ বৃি তাঁর হত না, এই-ই ভাবছেন তিনি। আর 
অহরহ “প্রভু প্রভু" বলে তাঁর প্রাণপাঁত রুপ বিশ্বপাঁতকে ডাকছেন। তাঁর 

কাতর ডাক যার কানে বাচ্ছে, সেই কাঁদছে । লোচন দাস যেন শুনেছেন সে 
কান্না: 

পাঁপিন্ঠ শরীর মোর- প্রাণ নাহ যায়। 

ভূমিতে লোটাইয়া দেবী করে হায় হায় ॥ ৬৯০ ॥ 

প্রভু প্রভু বাল ডাকে ক্ষণে আর্তনাদে । 

বিষণুপ্রিয়ার কান্দনাতে সধ্বজন কাদে ॥ [এ] 

বষ্ঠৃপ্রয়াদেবীর আত্মদহনে উপস্থিত ভন্তজনেদের মলিনতা ধুয়ে মুছে 
একাকার হয়ে যাচ্ছে । এরই মধ্যে ঘন ঘন মূচ্হাঁ যাচ্ছেন িষ্যীপ্রয়াদেবী । 

প্রাতবেশীনীরা ও সখারা তাঁর জ্ঞান ফেরাবার জন্য কানের কাছে মুখ নিয়ে 

“গৌরনাম" করলেই তাঁর মচ্হাঁ ভাঙছে । ওদকে রাধাআবেশে কৃষ্ণপ্রেমে 

মাতোয়ারা চৈতন্যদেব ! কৃষেের জন্য 1তাঁন চেতন হারাচ্ছেন। আবার কৃষ্ণ" 

নাম করলেই চেতন ফিরছে তাঁর । এঁদকে গোঁরের জন্য চেতন হারাচ্ছেন 
বিষুপ্রয়াদেবী। গৌরনাম করলেই চেতনে আসছেন তান। আলাদা 

আলাদা জায়গায় অবস্থান করলেও একই সঙ্গে তাঁরা নাম প্রচারের সহায় 

হচ্ছেন উভয়ে। একজনের কুফনাম' অপরের “গৌরনাম' । একজনকে 

শোনাতে হচ্ছে “কিফকথা'। অন্যকে “গৌরকথা |” এবার বয়জ্যেক্ঠারা 

ঠবফ-প্রয়াদেবীকে কোলে তুলে নিয়ে বোঝাতে লাগলেন । রায়ে 'দিতে 

লাগলেন তাঁর মন গৈরিক রঙে । বললেন, মা বিফৃপ্রিয়া, তুমি বৃদ্ধিমতণ। 

'আমাদের মত সাধারণ জনের সাধা নেই তোমাকে সান্বনা দেবার । নিজের 
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থেকেই তোমাকে শান্ত হতে হবে। তোমার স্বামী যে ইচ্ছাময়। তানি 
যে স্বতন্ত্র প্রভু । তাতো তুমি জানো। তানই তো তোমাকে বলেছেন, 

যখনই তাঁকে ডাকবে তান তোমার কাছে আসবেন । দেখা দেবেন। তুমি 

তো সেই শান্তমানেরই শান্ত। তাঁর অংশভাগিনী, নারায়ণণ, ইচ্ছাময়ণ, 
ভগ্গবতাঁ। উভয়ে উভয়কে তোমরা ইচ্ছা করলে ভালোরূপেই জানতে পারো । 

লোচন দাস যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন সেকথা-_ 

তোর প্রভু তোর আগে কাহিয়াছে কথা । 

যথা তথা যাই তোর নিকটে সব্বদা ॥ 

তোর অগোচর নহে তোর প্রভুর কাজ। 

বুঝিয়া প্রবোধ দেহ নিজ-হিয়া-মাঝ ॥ ৬৯৩ ॥ [এ] 

বিফ-প্রয়াদেবীর আবৃত জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল যেন । যে আগুন অন্তরে 

ছাইচাপা অবস্থায় ছিল তা যেন সবাই উসকে দিলেন । তিনিও ভাবলেন, তাঁর 

নাম তো “বিকপ্রিয়া ॥ স্বামীও তাঁকে বলেছেন বকর? পপ্রয়া হতে। 

গৌর যাঁদ সাঁত্যই নারায়ণ তথা বিষ্ণু হন তাহলে তাঁর প্রিয়া হিসেবে তাঁর 

নাম তো সার্থক। কিন্তু ওই ছলনায় ভুলবেন না তিনি । তাঁর স্বামীকে 
তিনি মানব গৌর হিসেবেই পেতে চান, নারায়ণ গৌর হিসেবে নয়, তাই তাঁর 
ইচ্ছা তিনি পারচিত হবেন “গোরাপ্রিয়া হিসেবে । এবার মনে এল স্বামণ 
তাঁকে “নাম করতে বলেছেন । সেতো কৃষণনাম । 'কিন্বু বিষ্যুপ্রয়াদেবী তো 

কৃফনাম করবেন না। তান স্বামীর নাম গানই করবেন । গোৌরনাম, 

গৌরধাম, গৌরকাম, গৌর স্মরণ, গৌরমনন, গৌরচিম্তন--এই-ই তো প্রসার 

করা এখন তাঁর একমাত্র কাজ । চ্ছির করলেন এবার থেকে তান “তাঁর নাম 

গানই করবেন । উপাচ্ছিত নারীপুর্ষ-ভস্ত সবাইকে নিয়ে তিনি গৌরনাম 
আরাধনা করতে লাগলেন । স্বামী করেছেন “নগর কর্তনের, প্রচলন । 

1তনি করলেন পারিবারিক কীর্তনের' প্রচলন । এই-ই বুঝি শুরু হল 

বিকপ্রিরাদেবীর স্বামী আরাধনা তথা সাধনা । বিকতৃপ্রিয়াদেবীও দেখিয়ে 
গদূতে চান চৈতন্যজীবন ও চৈতন্যলখলায় এবং নবদ্বীপ বৈফব পারমস্ডলে 

তিনি শুধুমান্র স্বামী পারতান্তা স্ত্রী টির রান 

সাধনার সচনায় দেখি-.. 

| টিউনিসরালিটি উনি রা 
শচশ বিকপ্রিয়া আর যত-বত যেই ॥ 
কি বালক বন্ধ কিবা ধুবক বনবতা। 
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নাম লৈতে বসিলা গৌরাঙ্গ কার গাতি ॥ 

নাম পাশে বান্ধিল গৌরাঙ্গ মত সিংহ । 

দাশ্ডাইলা মহাপ্রভু-গতি হৈল ভঙ্গ ॥ ৬৯৬ 1 7এ] 
চৈতন্যদেব কাটোয়াতে কেশব ভারতার কাছে দণক্ষা নেবার পর বৃন্দাবন 

যাবার উদ্দেশে ১লা, রা ও ওরা ফাজ্গুন রাঢ় প্রদেশেই দৌড়িয়ে দৌড়য়ে 
বেরিয়েছেন। নিত্যানন্দ তাঁকে পথ ভুলিয়ে রেখেছিলেন । উদ্দেশ্য, 
শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্ষের গৃহে নিয়ে তোলা এবং শচশমাতা বধূমাতার 
সঙ্গে তাঁকে সাক্ষাং ঘটিয়ে দেওয়া । কিন্তু নিত্যানন্দ একা যেন পারছিলেন 
না। বিষণুপ্রিয়াদেবী তাঁর শস্তি দিয়ে, সাধনা দিয়ে নবদ্বীপে বসে সে অসাধ্য 

কাণ্ডটি ঘটিয়ে দিলেন। তপাস্বিনন িষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সাধিকা জীবনে 

প্রবেশের সূচনায়ই শ্্রীকফচৈতন্যের গাঁতি ভঙ্গ হল ॥ বঞ্ণৃপ্রয়া চারতে'-_ 

“ভন্তের ক্ুন্দন শ্রীভগবানের কর্নে প্রবেশ কারল। শচীদেবীর গৃহে যে 

শ্রীগোরাঙ্গ নামের মহাযজ্ঞ অন্ঙ্ঠত হইয়াছল, সেই নামসংকীর্তন যজ্ঞের 

যন্দে*বর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের কণে ভক্তের আকুল ্রন্দনের রোল পেছিল 1” 

নাম পাশে বেধে ফেলা হল গৌরাঙ্গসুন্দরকে | হু হু করে কেঁদে উঠল 

নবীন সম্মযাসীর অন্তরাত্মা। শুরুতেই হেরে গেলেন তিনি নবীনা সাধিকার 

কাছে। 

নাম পাশে বাম্ধিল গৌরাঙ্গ মণ্তাসংহ | 

দাশঢাইলা মহাপ্রভু--গাঁতি হৈল ভঙ্গ ॥ ৬৯৬ ॥ 
নত্যানন্দ-অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া রহিলা । 

অঝোর-নয়নে প্রভু কান্দতে লাঁগলা ॥ 

যাহ িত্যানন্দ নবদ্বীপে আজ তুম । 

শান্তিপুরে সবারে দোখয়ে ষেন আমি ॥ [এ] 

শান্তপুরে অদ্বৈত গৃহে চৈতন্যদেবকে রেখেই নিত্যানন্দ নবদ্বীপে 

রওনা হতে দোর করলেন না॥ নবদ্বীপ পেশীছেই তিনি লক্ষ্য করলেন গৌর 

অদর্শনে এখানে সকলের মানাঁসক ও শারীরিক অবম্থা ভগ্নপ্রায়, এখানকার 

মানুষজনের সঙ্গে প্রকাতিও যেন কাঁদছে । বিষ্যীপ্রয়াদেবী ও শচাঁদেবাীর 

অবন্থা আরও শোচনশয় । সেই সঙ্গে গৃহে গৃহে চলছে অরম্ধন । এ অবস্থার 

নিপুণ চিত্রকর লোচন দাস । তার চৈতন্যমঙ্গলে-- 
নদণয়া-নগরের লোক জীরন্তেতে মরা । 
কাটিলে কুটিলে রন্ত মাংস নাহি তারা ॥ 
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উদরে নাহিক অন্ল-্টলমল তনু । 

সর্ব অন্ধকার তারা, গোরাচাঁদ বিন ॥ 

শচশদেবীর বাড়তে এসে আনায় দাঁড়য়ে নিত্যানন্দ বললেন, মা আম 

কথা রেখোছ। আমি তোমাদের শান্তপুরে নিয়ে যাবার জন্য এসোছি। 

সেখানে উনি তোমাদের দর্শন দেবেন । নিত্যানন্দর মুখের কথা শেষ না 

হতেই নবদ্বীপবাসশদের মধ্যে “সাজ সাজ” পড়ে গেল। সবাই তৈরী হতে 

উঠে পড়ে লাগল । এঁদকে চতুর নিত্যানন্দ একটি সময়োপযোগী ছলনা 

করলেন । তিনি জানেন, এ বাঁড়র দুই অনািনী, হতভাগনী নারী নিরন্ন 
উপবাসে দিন কাটাচ্ছেন । তাই বললেন, কিছ রান্না কর তাড়াতাঁড়, আমি 

আজ কাঁদন উপবাসে । তোমরাও কিছ খেয়ে নাও । নাহলে অতপথ যাবে 

িকরে? কথামত শচাঁ-বিষণুপ্রিয়াদেবী রম্ধনে বসলেন। 'নিত্যানন্দকে 

ভোজন কারিয়ে শচী-বিফপ্রিয়াদেবী যৎ সামান্য অন্গ্রহণ করলেন। দঃয়ারে 

শিবিকা প্রস্তুত । বাড়ির বাইরের রাস্তায় অগনাতি লোকের জমায়েত । 

সবাই শান্তিপুর যাবে । শচশমাতা ও বিষ্প্রয়াদেব তৈরি হয়ে শিবিকার 

কাছে এলেন। এমন সময় নিত্যানন্দ সম্পূর্ণ আনিচ্ছা সত্বেও নিষ্ঠুরভাবে 

চৈতন্যদেবের একমান্ত গোপন শর্ত সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতে বাধ্য হলেন । 

তাহল, সবাই আসতে পারবে শুধুমান্র বিষ্যাপ্রয়াদেবী পারবেন না। এই 

এই গোপন শর্তট শুনে সমবেত ভন্তবূন্দ 'হা কৃষ্ণ বলে রোদন করে উঠল । 

শচীমাতা 'হা' নিমাই, বলে আর্তনাদ করে মাটিতে আশ্রয় নিলেন। 

বিষ্যপ্রয়াদেবী আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে শান্ত অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে ঘরের 

ভেতর ঢুকে পড়লেন । যেন তান ভেঙে পড়েননি মোটেই ॥ আসলে সন্ব্যাস 

ব্যান্তর পত্বীর মুখ দর্শন নাষদ্ধ। একথা কিন্ত শচীমাতা মানতে রাজি 

নন। পাঁত মুখ দর্শনের 'জন্য অধগরা বৌমাকে ফেলে শান্তিপুরে তিনি 

পত্র সন্দর্শনে স্বার্থপরের মত যেতে পারবেন না, তা নিত্যানন্দকে জানিয়ে 

দিলেন । 1তনি চেয়েছিলেন স্বামীর মুখ দেখে তাঁর আদরের বধির মনে 
শান্তি ফিরে আসুক | সামায়কভাবে বিষপ্রিয়াদেবী ভেঙে পড়লেও এবার 

তাঁর কর্তব্য কঠোর হলেন। নিজের মনকে তিনি সচেতন করে তুললেন, 

বত'মানে তাঁর পরিচয় তিনি সন্যাসী স্বামীর পারিত্যন্ত বধ ॥ আজ থেকে 
আজাঁবন পদরি অল্তরালেই পদাঁনসীন, অসম্পশা হয়ে তাঁকে কাটিয়ে দিতে 

হবে। কঠিন থেকে কঠিনতম হলেন তান । বিরহকে চিরতরে বরণ করে 

নিলেন। তিনি মনকে জানালেন ও বোঝালেন বিরহই ঈশ্বর আরাধনার 
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প্রধান সোপান । ঘর থেকে বাইরে মাথায় বড় ঘোমটা দিয়ে বোরয়ে আসেন 
বিষ:প্রিয়াদেবী । তাঁর শেষ সিদ্ধান্তের দিকে তাঁকয়ে সবাই অপেক্ষা করে 
আছেন । ঘোমটার আড়ালে ঢাকা বিষুপ্চিয়াদেবীর মুখ কেউ দেখতে পান 
না। দেখা যায় না তাঁর মাটিতে শস্ত করে চেপে ধরা পায়ের পাতাও। শাঁড় 
লুটিয়ে পড়ে চরণকেও আবৃত করে রেখেছে । সবাই অপেক্ষা করছেন। 

শান্তিপুরে 'নার্বঘে এদের রওনা করিয়ে দেওয়া যে তাঁরই কর্তব্য । এদের 

জন্যই তো স্বামখদেবতা শান্তিপূরে উন্মুখ অপেক্ষায় রয়েছেন । “ভারতের 
সাধিকায়”_-“এবার এঁগয়ে আসেন 'বিষ্যৃপ্রয়াদেবী। শান্ত ধীর স্বরে 
বলেন, “মা আমি তাঁর কাছে গেলে তাঁর সন্ন্যাসব্রত ভঙ্গ হবে, হয়তো এ জন্যই 
আমায় যেতে বারণ করেছেন। আম সহ্ধার্মণন। তাঁর আচাঁরত ধর্ম 
রক্ষা করা আমারই কর্তব্য । কিন্তু আপনি কেন যাবেন না? তিনিষে 
আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছেন ।, 
এরপর আর রওনা না 'দয়ে 'পারা যায় না। বরফের মত ঠাণ্ডা পাষাণ 

বিষ্ুপ্রিয়াদেবী এখন. থেকে ভন্তবৃন্দের চোখ দিয়েই স্বামণকে দেখবেন । ষোল 
বছরের এক তরুণী কোথা থেকে এ ক্ষমতা অন করোছলেন তার উত্তর 
সম্ভবতঃ ভারতের মাটিই দিতে পারবে । যে ধরণণ 'গ্বধাবিভন্ত হয়ে সীতাকে 
বক্ষে স্থান দেয়, সেই ধরণীই বিষ্প্রিয়াদেবশর হৃদয়কে পাষাণে পারণতও 
করে। গোটা নবদ্বীপ শান্তিপুরে ছুটে গিয়োছল চৈতন্যদেবের দরশনে। 
শচাঁদেবীর শাবকার পেছন পেছন সে যেন এক অনন্তযান্রার মিছিল । পদ 
রচয়িতা মুরার গুপ্ত সে চিত একেছেন-- 

“চলিল নদণয়ার লোক গোরাঙ্গ দোখিতে। 
আগে শচী আর সবে চলিলা পশ্চাতে ॥ 

হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ সবাকার মুখে । 
নয়নে গলয়ে ধারা হিয়া ফাটে দুখে ॥ 
গৌরাঙ্গ বিহনে ছিল জীয়ন্তে মরিয়া । 

নিতাই বচনে যেন উঠিল বাঁচিয়া ॥ 
হেরিতে গৌরাঙ্গ মুখ মনে অভিলাষ । 
শান্তিপুর ধায় সবে হৈয়া উদ্ধ্বাস ॥ 

হইল পুরুষশন্য নদীয়ানগরী । 
সবাকার পাছে পাছে চালল মুরার ॥ 
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সবাইকে শাদ্তিপুরে রওনা করিয়ে দিয়ে বিষ্ঠুপ্রয়াদেবশ নিজেকে আর 

সামলিয়ে রাখতে পারলেন না। ভূমিতে শষ্যা পেতে নিজের শরীরকে সপে 
দিয়ে অঙ্গ আছাড়িয়ে নাঁদতে লাগলেন। আর সোঁদন থেকে [তিনি পালগ্ে 
শোয়া ত্যাগ করলেন। তাঁর এ বিরহ কান্নার শ্রোতা সাঁখ কাণ্চনা ৷ বিষ্্- 

প্রয়াদেবীর চোখে ভেসে ওঠে রামের বনবাসের দৃশ্য । পত্বী সীঁতাকে নিয়ে 
রাম বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। একই সঙ্গে দু'জন কৃচ্ছসাধন করেছেন। 

তবে তাঁর বেলায় এ উল-টো নিয়ম হল কেন? বিষ্ণু প্রিয়াদেবশর অবস্থা স্বচক্ষে 

দর্শন করে পদ কতা বাস ঘোষ গলিখেছেন-- 

কাঁদে দেবী বিষ্ঠাপ্রয়া নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া 

লোটাঞ্া লোটাঞ্া ক্ষিতিতলে ৷ 

ওহে নাথ কি কাঁরলে পাথারে ভাসায়ে গে 

কাঁদিতে কাঁদতে ইহা বলে ॥ 

এ ঘর জননণ ছাড়ি মোরে অনাথিনী কারি 

কার বোলে করিলা সম্যাস। 

বেদে শুনি রঘুনাথ লইয়া জানকাঁসাথ 

তবে সে কারলা বনবাস ॥। 

পূরুবে নন্দের বালা যবে মধুপ্যরে গেলা 
এঁড়য়া সকল গোপাীগণে । 

উদ্ধবেরে পাঠাইয়া নিজতত্ব জানাইয়া 

রাখলেন তা সবার প্রাণে ॥ 

চাঁদ মুখ না দেখি আর পদ না সৌবব 

না করিব সে সুখ বিলাস। 

এ দেহ গঙ্গায় দিব তোমার শরণ নিষ 

রামচন্দ্র ও গৌরচন্দ্র একই অবতারতত্ব হলেও দুজনের আ'বভারের বৃগ 

ছিল আলাদা । তাই তাঁদের লশলাও হয়েছে যুগোপযোগী রূপেই ॥ কাঁল- 
যুগের তন্তিশণা কাঠিন হৃদয় মানবের মনকে দ্রবীভূত করার জন্যই গৌরচন্দ্রকে 

করুণ রসের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। অই 'িফপ্রিয়াদেবীকে ত্যাগ 

করা। এ সম্পর্কে ণবকণাপ্রয়া চরিতে” বলা হয়েছে" 
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্রীরামচম্্র সীতাদেবখকে সঙ্গে লইয়া বনবাসধ হইয়াছিলেন, শ্রীশ্রীগোয়চন্দু 

বিফণুপ্রিয়াদেবীকে গৃহে রাখিয়া সন্ন্যাস হইলেন । লোক শিক্ষার নিমিত 

বৈরাগ্যের পণ“ পরাকাম্ঠা দেখাইয়া জীবের অন্তর দ্রব করাইলেন | এটুকু 

বললে খুবই কম বলা হবে। এখান থেকেই মূলতঃ আমরা লক্ষ্য করলে 

দেখতে পাব ত্যাগ্গ ও নিষ্ঠায় এবং কৃচ্ছুসাধন ওভন্তিপ্রেমার্তিতে ধমান্দোলনের 

ইতিহাসে বিষুপ্রিয়াদেবশ বিশিষ্ট চ্থানের আধিকারিণপ । সে সম্পকে সময়মত 

বিস্তৃত আলোচনায় আসা যাবে । . আমরা ?ফরে আসি মূল পরবে । 

ব্য়সণ রমণশগণ সকলেই শান্তপুরে গেছেন শচশদেবীর সঙ্গে। 

িফপ্রয়াদেবীকে দেখার জন্য রয়েছেন শুধু কাণ্ঘনা, মনোহরা, সুকেশী, 

চন্দ্ুকলা, অমিতা, সুরসহন্দরণ, লি সখি 'বিষণুপ্রিয়া প্রমূখ তাঁর 

আটজন প্রধানা সাথ । এখান থেকেও মহিলা মহলে বিষঠাপ্রয়াদেবীর জন- 

প্রিয়তা বোধগম্য । তাঁর নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতাও এই দুঃসময়ে দপ্যমান। 

এক মূহূর্তের জন্যও সাঁখবৃন্দ বিষপ্রিয়াদেবীকে ফেলে কোথাও যাচ্ছে না। 

গোৌরকথা, গোৌরনাম করে তারা বিষ্যপ্রিয়াদেবীর মনকে সম্ছু করার চেষ্টা 

করছে। প্রধানা সাঁখ কাণ্ঠনার অবস্থা অনেকটা বিষরপ্রয়াদেবীর মতই। অন্য 

সখিবন্দ তাঁকেও সংস্থ রাখার চেম্টা করছে । বন্ধ গৃহভূত্য ঈশাণ একাই 

দেবীদের ও চৈতন্য-বিহনে সবাঁদকের অবস্থাই সামাল দিচ্ছে । বিফপ্রয়াদেবীর 

অন্তরের শূন্যতা এবং নবদ্বীপের শুন্যতা দেখে বাসুদেব ঘোষ 'িখেছেন-- 

কি লাগিয়া দণ্ড ধরে অরুণ বসন পরে 

কি লাঁগয়া মুড়াইল কেশ। 

কি লাগিয়া মুখ চাঁদে রাধা রাধা বাল কাঁদে 

কি লাগি ০ নিজ দেশ 

জবলম্ত অনল হেন টিলার রিতা 

কি লাগ ত্যাজল তার লেহ। 

ক কব দুখের কথা কহিতে মরমে ব্যথা 

না দেখি বিদরে মোর হিক্সা ॥। 

দিবা নাশ নাহ জানি বরহে আকুল প্রাণি 

৷ * ববকপ্রিয়াদেবণী মন খুলে সাঁথদের কাছে নিজের সব চাপা দযখের কথা 

স্রোতের মত গলগল করে বলে যচ্ছেন। তাঁর একটাই অনুশোচনা, তিনি 
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যাঁদ প্রভুর রমণী না হতেন তাহলে নদীয়াবাসশর মত তিনিও শাশ্তিপরে 

যাবার জন্য অনৃমাতি পেতেন। তিনি আক্ষেপে বলছেন, বিধি কেন তাঁকে 

প্রভুর ঘরণীরুপে গড়লেন? সে জন্যই তো জগতের সবার যা আধকার আছে 

তাতারিনেই। এমন হবে আগে জানলে তিনি কুমারণ বয়সেই তাঁর প্রেমে 

পড়তেন না। মুরার গুপ্ত সান্ত্বনার ছলে একটি পদে লিখেছেন-- 

সাঁথ হে গোরা কেন নিঠুরাই মোহে ॥ 

জগতে করিল দয়া 'দিয়া সেই পদছায়া 
বণ্চল এ অভাগণীরে কাহে ॥ 

গোরপ্রেমে সঁপি প্রাণ জউ করে আনচান 

চ্ছির হৈয়া রইতে নারি ঘরে 

আগে যাঁদ জানতাম পিরীতি না কারতা 

যাচিঞা না দিতু প্রাণ পরে ॥ 

আমি ঝুরি ধার তরে সে ষাঁদ নাচায় ফিরে 
এমন পিরশতে কিবা সখ । 

চাতক সাঁলল চাহে বজর ক্ষেপিলে তাহে 

যায় ফাঁট যায় কিনা বুক॥ 

হিসেব ঠিক রাখছেন বিষ্বীপ্রয়াদেবী । তিনাদন হয়ে গেল শচশদেবী 

শান্তপুরে গেছেন । এখনও ফিরছেন না। মুখ ফুটে আর যেন সাঁখদের 

কাছে বিষ্ুপ্রয়াদেবী কিছু বলতে চান না। নিজের হতভাগ্য কপালের কথা 

ভেবে, নিজেকে গৌরবহশীনা নার ভেবে ?নজের মনে নিজেই এবার স্বগতোন্তি 
করছেন । বাস ঘোষের পদাবলশীতে-- 

গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেছে মোর । 

আর কি গৌরব আছে তোর ॥ 

আর ক গৌরাঙ্গ চাঁদে পাবে। 

মিছা প্রেম আশ আশে রবে ॥ 

সন্ন্যাস হইয়া পহ* গেল । 
এ জনমের সুখ ফুরাইল ॥ 
টিরনিইালিযা 

টিনা নি কাঁদতে কাঁদতে পত্রের কাছে অনুযোগ 
করেন, এত লেখাপড়া শেখালাম তোমায়, তার বিনিময়ে তুমি নিলে সন্াস। 
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সুখের সংসার, যুবতী ভাষা, অনাঁথনগ মা ও অন্যদের ত্যাগ করলে । উচ্চ 

শিক্ষার ফল কি এই? আমার দিন না হয় ফীররেই এসেছে কিন্তু 
বধূমাতার 'কি হবে ? 

নদীয়ার ভোগ ছাড়ি মায়েরে অনাথা করি 

কার বোলে করিলা সম্্যাস ॥ 

কর জোড় অনুরাগে দাঁড়াল মায়ের আগে 

পাঁড়লেন দপ্ডবৎ হৈয়া ৷ 

দুই হাতে তুলি বুকে চুদব দিলা চাঁদ মুখে 
কাঁদে শচী গলাটি ধারয়া ॥ 

ইহার লাগিয়া যত পড়াইলাম ভাগবত 
এ দুখ কাঁহব আমি কায়। 

অনাথনী কার মোরে যাবে বাছা দেশান্তরে 
বিষ:ুপ্রিয়ার কি হইবে উপায় ॥ 

মায়ের কান্না দেখে চৈতন্যদেব মাটিতে দণ্ডবং হয়ে পড়ে বললেন, তুমি 
এভাবে কাঁদলে আমি দুঃখ পাই। কান্না সংবরণ কর। লোচন দাসের 

চৈতন্যমঙ্গলে £ 

মায়েরে কৃহলস্আর না কান্দহ তুমি। 
তোমার কান্দনায় চিতে দুংখ পাই আম ॥ 

পুত্রকে অনুশোচনা করতে দেখে, দুঃখিত হতে দেখে শচীদেবশী এই 

সুযোগে বলেন, তাহলে তুমি এসব পোশাক ছেড়ে গৃহে ফরে চল ॥ আমাদের 

সঙ্গে আবার সুখে সংসার করবে । তোমাকে ব্রাহ্মণ ডেকে নতুন করে গলায় 
যজ্ঞসূত্র পরিয়ে দেব । তাহলে আমার, বধূমাতার, নদীয়াবাসীর দুঃখ 

দর হবে। 
মুই বৃদ্ধা মাতা তোর মোরে ফেলাইয়া ৷ 
বিষ্নুপ্রয়া বধ্ দিল গলায় গাঁথিয়া ॥ 

তোর লাগি কাঁদে সব নদীয়ার লোক । 
ঘরেরে চলরে বাছা দুরে যাক শোক ॥ 

শ্রীবাসাি নিত্যানন্দ যত ভন্তগণ । 

তা সবারে লৈয়া বাছা করহ কণত্ন ॥ 

মরার মুকুন্দ বাস; আর হরিদাস । 
এ সবে ছাড়িয়া কেন করিলা সন্ন্যাস ? 
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যে করিলা সে করিলা চলরে ফিরিয়া । 

পুন যজ্রসূত দিব ভ্রাহ্মণে ডাকিয়া ॥ [বাসু ঘোষ ] 
ভন্তবূন্দ ভাবলেন প্রভু এবার ব্বাঝবা জননীর কাছে হেরে গেলেন। খুশি 

হলেন তারা । এমন সময় চৈতন/দেব সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন,ঠিক আছে 

জননণ যা চান আমি তাই করব। এইবার কিন্তু “শচীদেবী প্যন্ত্রের ধর্মনাশ 

হইবে, এই ভয়ে এ কথার উত্তর দিতে পারেন নাই । মৌন থাঁকয়া সম্মতি 

লক্ষণ দেখাইয়াঁছলেন । তাঁহার স্বামী জগন্নাথ মিশ্রও বি*বরূপকে সম্্যাসাশ্রম 
হইতে ফিরাইয়া আনিবার কথা হইলে সকলকে এই কথাই বালিতেন | শচ- 

দেবীর মনে সেই সাধু পুরুষের বাক্য জাগাঁরত ছিল। তাই তান তাহার 

শিনমাইচাঁদকে গৃহে ফিরিয়া আসতে অনুরোধ করিয়া পনত্রের ধর্মনাশের 

পাপের ভাগণ হইলেন না। [ বিফুপ্রিয়া চারত ] 
শচখদেবীর এ হেন আচরণ উপাস্থিত ভন্তবৃন্দের ঝুকে শেলসম আঘাত 

হেনোছল। সকলেরই যে একমান্র ভরসা ছিলেন 'তান। ভক্তরা ভেবোছলেন 

শচপদেবী যাঁদ পুত্রকে সংসারে 'ফারয়ে নিতে দ় প্রাতিজ্ঞ থাকেন তাহলে 
প্রভুর মাত আজ্ঞা লঙ্ঘন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে । অতি দুঃখে তাই তারা 

বললেন" 
হেন বাক্য কেন মাতা কহিলে আপনে । 

শ্রুতিবাক্য সম ইহা খণ্ডে কোন জনে ॥ 
নলাচলে যাইতে আপনে আজ্ঞা দিলে । 

দুর্লঙ্ঘ্য তোগার বাক্য কেন বা কাহলে ॥ [ চন্দ্রোদয় নাটক ] 

শচীদেবীর পুত্রকে এই অনৃমাঁত দেবার প্রেক্ষাপট সম্পকে ণবফ-প্রিয়া 

চাঁরতে' বলা হয়েছে- 

“এই যে জননশর সম্মতি লইয়া প্রভু নাঁলাচলে চাঁললেন, সকলের সমক্ষে 

জননশর সম্মান রাখিয়া *বাঁললেন, তুমি যাঁদ পুনরায় গৃহে 'ফিরিতে বল, 

তাহাই কাঁরব, এটি প্রভুর বিচিত্র লশলা । লোক শিক্ষার জন্য জনন"র কর্তব্য 
ক তাহা দেখাইলেন ।" 

আবার চৈতন্যদেব শচমাতাকে রম্ধনের জন্য আবদারও করলেন । তিনি যে 
কৃষককে আগে ভোগ নিবেদন করবেন। তারপর নিজে ভোজন করবেন । পত্রের 

কথামত রম্ধনশালায় গেলেন শচীদেবী । লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে-- 

পাক কৈল শচীমাতা জগত-জননণী । 

আনন্দে ভাঁসলা সখতাদেবশ নারায়ণ ॥ 
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ভোজন করায় অদ্বৈত বড় পারপাঁটি। 

সকল ব্যঞ্জন পত্রে দিল মাঠামঠি ॥ 
ভোজন করয়ে প্রভু ব্রিদশের রায় ॥ 

দোঁখয়া সকল ভন্ত আনন্দ 'হয়ায় ] 

চৈতন্যদেদের ভোজনের শেষে ভক্তগণ তীর প্রসাদ পেলেন । শুরু হল 

দিন রাত ধরে নতন কীতন। শান্তিপৃর যেন নবদ্বীপপূরশী হরে উঠল । 

সন্ন্যাস কাঁরলা প্রভু কারো নাহ মনে । 

আনন্দে গোঙায় দিনরাত সঙ্কীতনে॥ [এ] 

এরপর চরম সময় এসে উপস্থিত । চৈতন্যদেব প্রকাশ করলেন তাঁর 

নশলাচল যাত্রার সময়ের কথা । আর ভক্তদের আদেশ করে গেলেন 'দিনরান্লি 
কপর্তন করে যেতে । একথা তখন থেকে আমৃত্যু অক্ষরে অক্ষম্র 'পারবারিক 

কত“নের' মধ্যে দিয়ে পালন-প্রচার-প্রসার করে গেছেন [বিষ:প্রিয়াদেবণ । 

নশলাচল যাব জগন্নাথ-দরশনে । 

দয়া করে যাঁদ প্রভু প্রসন্ন বদনে ॥ 

তোমরা থাকিবেস্মাজ্ঞা করিবে পালন । 

নিরন্তর দিবাঁনাশ করিবে কীর্তন ॥ ৭২৪ ॥ [এ] 

ভন্তবৃন্দ, ভাবলেন শচীমাতা তো পূত্রকে নীলাচলে থাকার অনুমতি 

দিয়েছেন তাই তাঁর প্রাত আর কোন আস্ছা রাখা অর্থহবীন । প্রভুকে আটকাতে 

হলে বিষ্:ুপ্রয়াদেবীকেই স্মরণ করতে হয়। এছাড়া অন্য কোন গতি নেই । 

কারণ দেবা িষ্প্রয়াতো শচঈমায়ের মত স্বমুখে স্বামীকে অনুমতি দেননি । 

তাঁর অমুমাঁতির ও তো প্রয়োজন আছে । অতএব তাঁর কথা বলে বাদ প্রভুকে 

শেষবারের জন্য আটকানো যায় । ভন্তবৃন্দ প্রভুকে বললে-- 

বিফপ্পরিয়ার কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে। 

শূন্য হৈল নবদ্বীপ নগরে বাজারে ॥ 

বিফণপ্রয়া মারব শব্দমাত্র শুনি। 

এ কথার সাঁম্বধান করহ আপান ॥ [এ] 

এ কথায় টউললেন না চৈতন্যদেব । কারণ তিনি ভক্তের ভগবান হয়ে জানেন 

ভন্তগ্রণ সব মায়ার অধীন। তাঁকেও মায়ায় বাঁধতে চাইছেন তারা। কিন্তু যে 

[নিজেই মায়াময় তাঁকে মায়া দিয়ে কি শুধু আটকানো যায় ? সঙ্গে সঙ্গেই 

প্রার্থত উত্তর পেল ভন্তবন্দ-.. 
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কিবা ভন্ত বষীপ্রয়া কিবা মাতা শচঈ 

যে ভজয়ে ক তার কোলে আমি আছি ॥ [এ] 

মাতা হোক, বিষ্ঠীপ্রয়া হোক, কোনো সাধারণ ভন্ত হোক, যে কফভজনা 

করবে তান তারই কোলেতে অবস্থান করবেন । বিদায়ক্ষণ এগিয়ে আসছে । 
ভন্তদের অনুমাতি ছাড়াও যেতে পারেন না তিনি । কারণ ঈশ্বর ভন্তেরও 

অধীন । বাসদদেব ঘোষের পদে . 
শ্রীপ্রভু করুণ স্বরে ভকত প্রবোধ করে 

কহে কথা কাঁন্দতে কান্দিতে । 

দুটি হাত জোড় কার নিবেদনে গৌরহারি 

সবে দয়া না ছাঁড়হ চিতে ॥ 

ছাড়ি নবদ্বীপবাস পিল অরুণ বাস 

শচশ বিফযুপ্রয়ারে ছাড়ুয়া । 

মনে মোর এই আশ করি নীলাচলে বাস 

তোমা সবার অনুমাত লৈয়া ॥ 

নীলাচল নদীয়াতে লোক করে যাতায়াতে 
তাহাতে পাইবা তত্ব মোর । 

এত বাল গৌর হরি নমো নারায়ণ স্মার 
অদ্বৈতে ধারয়া দিল কোর ॥ 

চৈতন্/দেব ভন্তবৃন্দকেও একইভাবে জননীর মতই শিক্ষা দিলেন। এবার 

আর কেউ তাকে বাধা দিতে সাহস পেল না। তশার বিদার়ক্ষণাঁট সকলেরই 

চোখের জলে ভেসে গেল । সে দৃশ্যের ছবি একেছেন পদকতাঁ নয়নানন্দ-_ 
সকল ভকত ঠা1ঞ হইয়া বিদায় । 

নীলাচল দেখিতে চলিল গৌর রায় ॥' 

মায়ের চরণ বান্দ অনুমতি লৈয়া । 

অদ্বৈত আচার ঠাঁঞ বিদায় হইয়া ॥ 

চাঁললা গৌরাঙ্গ প'হ? বাল হরিবোল । 

আচাযণ মাঁন্দরে উঠে ক্রন্দনের রোল ॥ 

গৌরশুন্য নবদ্বীপে ফিরে যেতে হবে ভেবে এবার ভন্তবূন্দের বত ক্ষোভ 
গয়ে পড়ল পাষণ্ডী ও নিন্দুকদের ওপর । এদের উদ্ধারের জন্যই প্রভুকে 
জননীও যুবত ভারা ছাড়তে হল। বৃন্দাবন দাস তশর পদাবলশতে এই 

দুঃখের কথ্য বলেছেন £ | 
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নিন্ম গমফাশ্ডগণ প্রেমে না মুজল। 

অযাচিত হরিনাম গ্রহণ না. কৈল.॥ 
না.ছাঁধল শ্রীগ্গোরাঙ্গ প্রেমের বাদলে । 

তাদের ক্ষীবন যায় দোথয়ারক্ষলে ৪ 

. তাদের উদ্ধারহেতু প্রভুর সম্গ্যাস ৷ 
ছাড়িলা যুবতী ভাষ্য, সুখের গৃহবাস ॥ 
বৃদ্ধা জননীর বুকে শোকশেল দয়া । 
পাঁরলা কৌপবীন ডোর.শিথা মুড়াইয়া ॥ 

কমে শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপে ফিরে এল সকল ভন্তবৃন্দ । সঙ্গে 

পদর্শোকে কাতরা শচীমাতা । তারা শচীমাতাকে গহে পৌছে দিয়ে গৌর 

পাঁরবারের নামে জয়ধ্বনি দিল। দ:ঃখা দীন কৃফদাসের পদে £ 

জয় জয় মহাপ্রভু জয় গোরচন্দ্র। 

জয় বিশ্বম্ভর জয় করুণার 'সিম্ধু ॥ 

জয় শচখসৃত জয় পণ্ডিত 1নমাঞ্ঞি। 
জয় মিশ্র পুরন্দর জয় শচী আই ॥ 

জয় জয় নবদ্বীপ জয় সরধ্ুনী। 

জয় লক্ষণ বিষপ্রিয়া প্রভুর গৃহিনী'। 

ধৃবফণীপ্রয়াদেবী এই ঘটনায় পরোপ্নরি বুঝে গেলেন যে, এই. জন্মের মনত 

স্বামণ দর্শন তাঁর ভগ্যে থেকে মুছে গেছে । ষোড়শী বিফ:প্রয়াদেবীর প্রক্ষে 

স্বামণ বিচ্ছেদ ভয়ঙ্কর হলেও বান্তব সত্য ছিল। তবুও স্বামীকে দেখার 
জন্য তার মন একান্তে আকুল বিকুলি করত । তার সমন রাগ গিয়ে পড়ে 

কেশব ভারতশর ওপর । বাসুদেব ঘোষ সে হাদরষম্ত্রণা তুলে ধরেছেন £ 

সন্ন্যাসী হইয়া গেলা পুন যাঁদ বাহুরিলা 

আইল নাথ নদীয়া নগরে 
আমারে না দিল দেখা কি মোর করমের লেখা 

প্রাণ কীদে দোঁখবার তরে ॥ 

হার হার গৌরাঙ্গ ' এমন.কেনে হৈলা 

বিষুপ্রয়া--৫ ৬ষ& 



সবারে সদর হৈয়া মুই নারীরে বারা 
| এ শোক সাগরে ভাসাইলা & 

এ নবযৌবন কালে মন্ড়াইলা চ'চর চুলে 
ক জান সাধিলা কোন সাধি। 

কি জানি ভারতী কে পশহবৎ পাণ্ডত সে 

গোৌরাঙ্গে সম্যাসে দিলা বাঁধ ॥ 

অক্লুর আছিল ভাল রাজ বোলে লৈয়া গেল 
থুইল লৈরা মতুরা নগরী । 

নাতি লোক আইসে যায় তাহাতে সংবাদ পায় 

ভারতশ কারিল দেশান্তরণ ॥ 

ভারতের সাধিকায় দোখ--ণবরহের দুঃসহ আগুন 'ধাক ধাক ক'রে 
জ্লছে ধবিফণুপ্রয়ার হাদয়ে । এবার এ হাদয় বুঝ পুড়ে খাক হয়ে বাবে। 
কিন্তু এই দুঃসহ আগুনের তাপ নিয়ল্লণ করতে হর তাঁকে । 

পূত্র শোকে বিহ্বল শাশুড়ীকে যে তাঁকেই সর্তকভাবে আগলে রাখতে 

হবে, 'নরন্তর সেবা-পাঁরচযা দিয়ে সুস্থ ক'রে তুলতে হবে। চির-আরাধ্য 

স্বামীর, পরম "প্রন প্রাণ প্রভুর জননী মৃতকজ্প হয়ে রয়েছেন, আর রয়েছেন 
বিফুপ্রিয়ারই উপর একান্তভাবে নির্ভর ক'রে । তাই শাশুড়ীর সেবাও হয়ে 
ওঠে বিষপ্রিয়ার আচরণীয় ধর্মকর্মের এক বৃহৎ অংশ |” 

বিষ্পুপ্রিয়়াদেবীর কর্তব্য পরায়ণতার দ্টান্তে মুস্ধ হয়ে যায় নবদ্বীপ 

বাসাঁ। তারা অবাক বিস্ময়ে ভাবেন কোন সামান্যা নারীর পক্ষে বুকে শোকের 

পাথর চাপা রেখে কর্তব্য নিষ্ঠা দেখানো সম্ভব নয় কখনই । মহৎ প্রাণ ভন্তরা 

তখন শ্রীচৈতন্যর আবিভাঁবের আধ্যাত্মিক কারণ ব্যাখ্যা করতে লাখলেন 
পণ্চমুখে। পদকার অনন্ত আচার্য সেরকম একাট পদ রচনা করেছেন-- 

আ'সয়া গোলোকনাথ পারিষদগণ সাথ 

নবদ্বীপে অবতধর্ণ হৈয়া। 

গাপিয়া বুশের কর্ম নিজ সংকীর্তন ধর্ম 
বুবাইলা নাচিয়া গাইয়া ॥ 

ধার রূপ হেম গৌর পরিলা কৌপশন ডোর 
অরুণ কিরণ বাহত্বসি। 

করে কমণ্ডল্সু দণ্ড ধারলা গোৌরাঙচন্দ্ 
ছাড় বিষপ্রয়া অভিলাষ ॥ 
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শবফণপ্রয়া চাঁরতে' বলা হয়েছে--“শচদেবশ এক্ষণে কথণ্চিং সৃচ্ছিরা 
£হইরাছেন। শ্রীমতী বিফ্যপ্রয়াদেবীকে সঙ্গে করিয়া বচ্ধে সেবক ঈশানের 
সঙ্গে গঙ্গাস্নানে বান। গৃহদেবতার পূজার জন্য পুষ্প চয়ন করেন । ঠাকুরের 
ভোগের জন্য পর্বের মত নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন পাক করেন। নিমাইচাঁদের 
মঙ্গলের জন্য নিত্য ঠাকুরের চ্ছানে করষোড়ে প্রার্থনা করেন। পৃত যেষে 
্রব্য আহার করিতে ভালোবাসিতেন, সেই সেই দ্ুব্যাদ আহরণ কারয়া 
ঠাকুরের ভোগ দেন । প্রভুর ভন্তবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করেন। এই রূপে 
শচীদেবীর দিন যাইতেছে ।, 

প্রসাদ বিতরণের পর শচীদেবী নিজে প্রসাদ গ্রহণ করেন। কিছুতেই 
বিঞ্প্রয়াদেবীকে তাঁর সাথে আহারে বসাতে পারেন না। তাঁর পাতের 
এ“টো কিছুটা প্রসাদ গ্রহণ করেই বিষ্যৃপ্রয়াদেবীর দিন চলে যায়। বিফু- 
প্রিয়্াদেবীর আহার সম্পকে” প্রেমদাস রচিত পদটিতে সেই রকম সমর্থনই 
পাওয়া যায়-- র 

ষে দিন হইতে ছাড়ল নদ+য়া। 
তদবাধ আহার ছাড়িল [বষণুপ্রয়া ॥ 
দবা নিশি পিয়ে গোরানাম সুধাখানি | 
কভু শচার অবশেষে রাখয়ে পরান ॥ 
বদন তুলিয়া কার মুখ নাহি দেখে। 

দুই এক সহচরী বভু কাছে থাকে ॥ 

হেন মতে নিবসয়ে প্রভুর ঘরণন । 

গৌরাঙ্গ বিরহে কান্দে দবস রজনী ॥ 

শবষুপ্রয়াদেবীর আহারের পাঁরমাণ ও ধরণ দেখে অন্তরে দুঃখ পান 

শচীদেবী। বিষ্দুপ্রয়াদেবীর মনঃ কষ্ট তারও মনকস্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায় । 

আবার এত দুঃখের মাঝেও তাঁর সেবার কোন ত্রুটি হতে দেন না বিফু- 

প্রয়াদেবী । এতেও তান একটা সুখ মিশ্রিত অন্তদহি অনুভব করেন 

শচীদেবীর অস্বস্তি ও আন্তরিকতা হরিদাস গোস্বামীর পদে-- 
চির-অনাথনা সোনার পৃতলী 

বিষ্দুপ্রিয়া এবে বালিকা । 

[কিছু নাহি জানে বাছারে আমার 
নবধন--কুসমশ্পকাঁলকা 

পাঁরনা দোখতে নুখখানি তার 
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হতাশের ছায়া বিষাদ-আগার, 

পাগাঁলনণ প্রায় থাকে রিম্তর, 
( তার ) আহার মান্র কাঁণকা ॥ 

মুখে নাই বাকং ঝরে দুটি আখ । 

(আহা 1) কি জালা সাঁহছে বালিকা ॥ 

বিকর্ণাপ্রয়াদেবীকে ঘিরেই শচীদেবীর অপত্য স্নেহ গড়ে উঠেছে । বধূ- 

মাতা একা হলে 'ি হবে যেন দুজনের ভূমিকা পালন করছে সে। 'বিজনে 

তাঁর বে বিরহ কান্না তা প্রশ্নাতীত। এই কান্নাকে মৃণালকাম্তি দাশগুপ্ত 
তার "গৌরাপ্রিয়াশতে বলেছেন *গৌরবিরহে গৌরময়ীর ক্ুম্দন, কৃফ-বিরহে 

রাধিকার কান্না একই ।॥ ব্যাপক অর্থে এ হলো প্রেমময় রসময় সর্বকান্তি, 
'ভগ্গবানরপ কান্তর জনা ভন্তর্প -কাম্তার অনন্ত বিরহ ক্র্দন ।, 

1বষ্যাপ্রয়াদেবশর এ কান্নাকে আমরা ঈশ্বরকে পাবার আর্তি হিসেবেই 

বিচার করতে পাঁর। তবে শাশ্াঁড়র মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি উচ্চস্বরে 

আর কাঁদেন না বটে তবে এ সময় মাঝে মাঝেই 'বফ:ুপ্রিয়াদেবী মম্মণ সখীদের 

কাছে 'নারাবালতে গৌর-ীবরহ জৰালার কথা অকপটে স্বীকার করতেন । 

যাঁদও গতাঁন জানেন চৈতন্যদেব এখন আর তার একার নয় ॥ তাঁকে ব্যান্তগ্ত 

স্বার্থে আটকে রাখা যায় না। 'তাঁন শুধু তাঁরই মন চুর করে ক্ষাম্ত হননি, 
অগতংবাসীর মনই চুরি করে নিয়েছেন । তবুও তাঁকেই একান্তভাবে কাছে পেয়ে 
বিফুপ্রিয়াদেবী তাঁর সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে ইচ্ছা করেন । সে ইচ্ছা প্রকাশ 

পেয়েছে বাস; ঘোষের পদে । 

সে বহনবল্লভ গোরা জগ্তের মনচোরা 

আমার করিতে চাই একা । 

হেন ধন অন্যে দিতে পারে বল কার চিতে 
ভাগাভাগি নাহি যায় দেখা ! 

সজনি লো মনের মরম কই তোরে। 

না হেরি গৌরাঙ্গ মুখ বিদারয়া যার বুক 
কে চুরি কারল মন চোরে ॥ 

লও কুল লও মান লও শীল লও প্রাণ 

ল্ও মোর জীবন যৌবন। 
দেও মোরে গোরানাধি যাহে চাহি নিরবধি 

সেই মোর সরবস ধন! 
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সেজন্যই বিক্যুপ্রিয়াদেবশ মনে মনে ঠিক করে নিলেন যে, তাঁর প্রাণবল্পভ 

বৈধানে গহত্যাগ্গী হয়েছেন, সেখানে তাঁর কঠোর ব্রন্চর্য ভ্রতই পালনীয় 
একে একে খুলে ফেললেন সমস্ত অলঙ্কার । পাঁরধানের পাটের শাঁড় খুলে 
পরলেন গেরুয়া পোশাক । ছেড়ে দিলেন চুল বাঁধা । পীবফপ্ররা চাঁরতে' 

দেঁখি--“দেবশ মনে মনে স্থির কারলেন, তান আয়াতর লক্ষণ সকল 'কিছুই' 

আর রাথিবেন না। কারণ তিনি এক্ষণে চিরজীবনের মত স্বামী-সঙ্গ-সখে 
বণ্চিতা এবং কাজে কাজেই সধবা হইয়াও বিধবা । তাঁহার আর বস্ত্রালঙ্কারের 

প্রয়োজন কি 1. * 

বিষুপ্রয়াদেবীর এই সময়ের অন্তম্বন্দব উপলাষ্ধ করেছেন বলরাম 
দাস-- 

তোমার অঙ্গে শাটী পরা তার কোঁপণন পরিধান 

তুমি থাকো গৃহ মাঝে, 

শশত গ্রণত্ম রৌদ্রে সে যে, 

নিশিিন প্রভুর আমার বৃক্ষতলে অবস্থান । 

ভারতের সাধিকা'তে আছে এর সমর্থন--'এই নতন পাঁরস্থিাতিে 
নিজের জনা নূতন দিনচষরি ব্যবস্থা করলেন বিষযুপ্রয়া। ভোগের পথ 

চিরতরে ত্যাগ ক'রে সন্্যাসের কৃচ্ছুময় পথটি বেছে ?নিয়েছেন ভার স্বামী । 

তাই সেই ভোগের পথ থেকে বিফপ্রয়াদেবীও সরে এলেন, গ্রহণ করলেন 
কঠোর বৈরাগ্য আর তপস্যাময় জশবন ।” 

সম্যাসী স্বামীর স্ত্শ হিসেবে নিজেকেও সন্যাঁসনী সান্দাতে হলে 1ক 

নিয়ম কানুন পালন করতে হবে তা বিফ:ুপ্রিয়াদেবী সঠিক জানেন না। 

সেজন্যই জনশ্রুতি আছে, বিষণুপ্রিয়াদেবী তাঁর এই মনের ভাবাঁট স্বামীকে 
চিঠির মাধ্যমে জানিয়োছলেন। বাঁদও কোনও চৈতন্যচাঁরতকারের রচনায় 
এ সম্পকে" সাঠিক উল্লেখ পাওয়া বায় না। অবশ্য প্রান পদকতাঁ বলরাম 

দাস এই' জনশ্রাতকে অবলম্বন করে অসাধারণ একটি পর্ন রচনা করেছেন. 

যে অবাঁধ গেছ তুমি এ ঘর ছাড়িয়া । 
সে হতে আছেন মাতা উপোস কারয়া ॥ 

সদা তাঁর সঙ্গেতে মালিনী ঠাকুরাপণ। 

নৈলে প্রাণে এতাঁদন মরিতেন তিনি ॥ 

খাওয়াইতে করি বত সাধ্য সাধন 

মোরে কোলে কাঁর করেন দ্বিগুণ রোদন ॥ 
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মোর হাতে মা রাখিয়া চলে গেলে তুমি । 
অকুল পাথারে দেখ পরিলাম আম ।। 

পিতা চেয়েছিলেন মোরে বাঁড় লইবারে । 

তা'কি আম যেতে পার মাকে একা ছেড়ে ॥॥ 

সম্ব্যাপী ঘরণীর 'নিয়ম কিছুই না জানি । 

কি খাইব 1ক পারব লাখবে আপানি ।। 

হাতের কঙ্কণ ফেলিবারে হলো ভয় । 

পাছে বা তোমার কিছু অমঙ্গল হয় ॥। 

তোমার পাটের জোড় গলার চাদর । 
তোমার গলার হার চরণ নৃপর ॥। 

ণক কাঁরব এসকল সামগ্রগ লইয়া ! 

রাখিব কি, গঙ্গা মাঝে দিব ভাসাইয়া || 

এ সব বারতা আমি কাহারে সুধাই । 

মাকে সধাইলে মার যাবেন নিশ্চয় ॥ 

মার কাছে থাক যাঁদ বড় ভাল হয় । 

'আম কাছে না যাইব না কারহ ভয় ॥ 

তা হ'লে সে শান্ত হবে দুঃঁখিনী জনন? । 

তাঁরে বলে দিও নিয়ম কি পালিব আম |) 

আপনি যে সব তুম 'নয়ম পালবে । 

তা* হতে কঠোর [নয়ম এ দাসখরে দিবে ॥। 

বাঁচব ত্যজিয়া আমি ভূষণ ভোজন । 
সৃখেতে কারিব আমি মাটিতে শয়ন ॥ 

লোকে বলে তুম নাকি আমার লাগিয়া ৷ 

গাহন্ছা ছাঁড়য়া গেলে সম্যাস হইয়া ॥ 

কেন আমি তোমার কি কাঁরলাম ক্ষতি ৷ 

কোন দিন সংকশর্তনে করেছি আপাত ॥। 

আছাড়ে তোমার সব্্ঘ অঙ্গে লাগে বাথা | 

বল দেখ কোন দিন কাহয়াছি কথা ॥। 

খাট হ'তে ভূমে গড়াগাঁড় দিতে তুমি 

বল কোন দন রাগ কাঁরয়াছি আমি ॥1 

পাষাপ গাঁলিত তোমার করুণ রোদনে । 
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মোর দুঃখ রাখতাম আপনার মনে ॥ 

আমারে দোঁখলে যাঁদ ধম্ম” নস্ট হয়। 

আমি নয় রাঁহতাম বাপের আলয় ॥। 

বিষ্ঠীপ্রয়া পত্র লেখে কান্দয়া কান্দিয়া । 

বলরাম দেখে পাছে থাকি দাঁড়াইয়া ॥। 

বাংলা পত্র সাহত্যের শ্রম্টা বলে আমরা মাইকেল মধুসংদন দত্তকেই 
জানি। কিন্তু প্রাচীন পদকতাঁ বলরাম দাসই যে আঁদ পত্র সাহত্যের মূল 
ন্রষ্টা তার প্রামাণ্য উদাহরণ নিশ্চয়ই এই পত্রাট। 
সন্ন্যাঁসনীর সাজে বিষ্-প্রয়াদেবীকে দেখে শচীমাতা মনে খুবই কষ্ট, 

পেয়েছিলেন । সন্যাসী পুত্রের গভধািনী মা হয়ে তিনি স্বাভাবক জীবন 

যাপন করেছেন আর কচি মেয়ে, বধ্ বিষ্হীপ্রয়াদেবীর একি সাজ? 

বিষ্যীপ্রয়াদেবীকে তিনি বোঝাতে চান যোগিনীর বেশ তাঁর পক্ষে ভ্রান্তি 

ছাড়া কিছ নয় । বৈষ্ণব কাঁব সত্য কিও্কর কুস্ডু লিখেছেন-_ 

বউমা ! বউ মা! হয়ে পাগালনন, 

কি বেশ ধরেছ জননী! 
( আহা ) সোনার কমল বল মা আমায় 

কেন গো সেজেছ যোগিন” ! 

খুলিয়া ফেলেছ কনক-ভূষণ, 

পরনে কেন মা গৈরিক বসন, 

ননীর শরীরে 'বিভূঁতি মেখেচ, 
হোরয়া ফাটে গো পরাণি। 

( আহা ) হিয়ার মাণিক বল মা” আমার 
কেন সেজেছ যোগিনণী ॥ 

[ বিষ্ীপ্রয়া চাঁরত থেকে সংগৃহীত ] 

শচীমাতার শেষ কটা দিনের বাঁচার একমান্ন অবলম্বন এখন পান্রবধূ 

বিকযৃপ্রয়াদেবী । এহেন বধ্মাতার ষোগনীর সাজ এবার তাঁর মনে পাবা 
তঙ্ক জাগিয়ে তোলে । তিনি চোখ মেলে আর দেখতে পারেন না বধূর এই 

সাজ! তিনি কাতর স্বরে অনুনয় করে বলেন-. 

সম্বর সম্বর ওর্প জননণ | 

ওর্পে পরাণ চমকে । 

৪১ 



(আহা ) এ রুপে সাজ নিমাই আমার 
ছাঁড়য়া গিয়াছে পলকে । 

তোমারে পাইয়া ভূলেছি তাহারে, 

তুমিও কি যাবে ছাঁড়য়া আমারে, 

খোল মা! খোল মা! যোগিনীর সাজ 

এস মা! হৃদয়-ফলকে। 

€ আহা ) জলে যায় বুক, বউ মা আমার 

বিষাদ অনল বলকে । [ঞ] 

শচশমাতা চান পুত্রবধ যোগিনীর বেশ খুলে ফেপগন । গতাঁন চাইতেন 
বিফটীপ্রয়াদেবী সাধারণ বেশেই থাকুন | তাঁকে শৃধ্মান্র কন্যারূপে দেখার 
আশায় শচশদেবী অপতাস্নেহে আদর করে ডেকে ভোলান- 

আর মা! পরাই সৃনশল বসন, 

আয় মা! পরাই কনক-ভূষণ, 

আয় ক'রে দিই কবর বন্ধন 

গৈরিক বসন খুলিয়া । 

(আহা ) জুড়া মা! আমার ঘ্যাঁথত জীবন 

জননি! জ্বনান! ঘালয়াছ& [খু 

বৃদ্ধা শাশুড়শর মনের এই ঘাথাকে লাঘব করতে বিষুপ্রয়াদেবশকে 

যোগিনীর বেশ পরিত্যাগ.করতে হয়োছিল । শাশুড়ী ষতাঁদন বেচে ছিলেন 

ততদিন তাঁর মনোমত সাজসজ্জা তাঁকে করতে হয়োছিল। তাঁর দিক থেকে কোন 

আঘাত পান শাশাড় এটা বিফুপ্রিয়াদেবশ চানান বলেই শাশৃঁড়র মনোগত 

ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিতে শুরু করলেন । এভাবেই দৈনন্দিন সংসার বান্রা নিবহি 
করতে শিয়ে মাতা শচশদেবীর মুখে তান শুনতেন পত্াবিরহের বিলাপ । 

সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মানসপটে স্পন্ট প্রতীয়মান হত সন্ব্যাসীবেশশ স্বামী চৈতন্য- 

দেবের কৃচ্ছসাধনের ছবি । অর্থাং তিনি নিজেকে কখনই ভুলতে 'দতেন না 

ষে তান সধ্যাসী পাঁরতান্র নারী । এছাড়াও সথণ কাণ্থনা, অমিতাদের 
অন্তরঙ্গ সাহচর্য, তাদের গ্রখে অহরহ গোর গুণগাণ প্রাত মহতী তাঁকে 
গোঁর ধ্যানান্রাগনন করে রেখোঁছল। অতএব সাধনার উপধন্তে এই রব 
পাঁরবেশমস্ডলে গৌরনামে নিজেকে সবসময় সমার্পিত করে রেখোছলেন তীর্ন। 

স্বামশ গৌরাঙ্গদেব বিফণৃপ্রয়াদেবীকে উপদেশ দিয়োছলেন তাঁরই মত কৃফ- 
ভঙ্গনা করতে । এই কুষফভজমাঁর ধধো দিয়েই হবে তাঁদের অন্তরের চির- 
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মিলন । বিষ:প্রয়াদেবীর কাছে কৃফভজনাই পাঁরণাতি পেয়েছে গোতজগার ২ 
চৈতনাদেব যেমন কৃফবিরহে মাঝে মাঝেই মচ্ছা যান, বিজুপ্রয়াদেবীও তেমাঁন 

মুহমৃহ্ঃ গৌরধিরহে মচ্ছাঁ যেতে থাকেন। চৈতন্যদেবের চৈতন্য ফেরাতে 
ভন্তমস্ডলপ জোরে জোরে কৃষনাম উচ্চারণ ও কার্তন করে। যে কৃষনান 

তারা পেয়েছে চৈতন্যদেবের কাছেই-- 
“্ভজ শ্রীকৃফ, কহ শ্রীকৃফ, লহ শ্রীকফের নাম রে । 

যে জন, শ্রীকৃক ভজে, সে হয়, আমার প্রাণ রে ॥ 
_ তেমনই বিফপ্রিয়াদেবীরও চৈতন্য ফেরাতে তাঁর কানের কাছে মুখ 'নিয়ে' 

অন্টসখী উচ্চৈঃস্বরে করত গৌরকীর্তন । যে ণগৌরনাম' তারা পেয়েছে 

বিফুপ্রিয়াদেবীর কাছেই । 

“ভজ শ্রীগোরাঙ্গ' কহ শ্রীগোরাঙ্গ, লহ শ্রীর্গেরাঙ্গের নাম রে ॥ 

যে জন, শ্রীগৌরাঙ্গ ভজে, সে হয়, আমার প্রাণরে 

বিষুপ্রিয়াদেবীর এই করুণ দশা দেখে অন্তরঙ্গ সারা নিজেদের মধ্যে 

বলাবলি করে, আমরাই বাঁদ গৌরাবরহ সহ্য করতে না পার তাহঙ্ছে 
বিষ্যীপ্রয়াদেবণ তাঁর জর হয়ে কেমন করে বাঁচবেন? তাদেরও সকলেরই রাশ 
এতাঁদনে গিয়ে পড়ে কেশব ভারতণয় ওপর ॥ পদকত্ বাসদেব ঘোষ সাদর 

এই মনের অবস্থা একটি পদে ঠিক তুলে ধরেছেন-- 

হরি হার ক না হৈল নদশয়া নগরে । 
কেশব ভারতী আনি কুলিশ পাড়িল গো 

রসবতগ পরাণের ঘরে ॥ 

প্রিয় সহচরাীগণে ষে সাধ করিল মনে 

সে সব স্বপন সম ভেল। 
1গাঁর পুরী ভারত আসিয়া কাঁরল যতি 

আঁচলের রতন কাঁড় নেল। 

নবীন বয়স কি বা সে চাঁচর কেশ 

মুখে হাস আছয়ে মিশাঞ্জা । 

আমরা পরের নারণ পরাণ ধারতে নার 
কেমনে বাপ্সিবে 'বিফণুপ্রিয়া & 

এভাবেই ক্রমে 'দিন যায়, বছরও যায় । বিক্াপ্রয়াদেবীর মুখ অনেকটা 
মাঁলন হয়েছে । বেশ বাস ভজতোধিক সাধারণ । তিনি নিজেই চৈতনাদেবের 
একাঁট ছবি হাতে এ+কে সে ছাঁব বাঁধিয়ে ভাতে স্বামণ পূজা করেন। সফাজে 
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শাশুড়ির সঙ্গে গ্রঙ্গাস্নানে যাওয়া ছাড়া বাঁড়র বাইরে আর একবারও পা 
রাখেন নী স্বামীর ছবিতে পূজা ছাড়া অন্যাঁদকে তিনি শাশাঁড়র পাঁর- 

চষনি নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। কাণনাও বিক্যাপ্রয়াদেবীর পারচবয়ি একইভাবে 
সমার্পঁতা । পুরানো গৃহভূত্য ঈশাণ শচীমাতা ও ববিষ্ঠীপ্রয়াদেবীর 

রক্ষণাবেক্ষণ করে। সেবক দামোদর পণ্ডিত চৈতন্যদেবের 'িদেশমত বছর 

ঘুরলেই নবহ্বীপে শচমাতা বিষ্যপ্রয়াদেবীকে দেখতে যান । শচীদেবী ও 
বিফপ্রিয়াদেবীর যাবতীয় খবর তান পুগ্খানূপৎ্খভাবে বিশ্লেষণ করে 

নিবেদন করেন প্রভুর কাছে। অদ্বৈওপ্রকাশ' গ্রন্হছে সে বিবরণ পাওয়া 

যায় 

তবে করজোড়েতে পণ্ডিত ক্রমে বোলে । 

নদীয়ার ভন্তগণ আছয়ে কৃশলে ॥। 

শচীমাতার বংসলতা নিরুপম হয় । 

তোমার মঙ্গল লাগ দেবে আরাধয় 1 

সাধূন্থানে আশ্ীখ্বদি লহয়ে মাগিয়া | 
আশীষ করয়ে নিজে উদ্ধবাহ্ হঞা ॥ 

বিষ্ুপ্রয়া মাতার কথা কি কহিমু আর । 
তান ভান্ত নিষ্ঠা দেখি হৈনু চমৎকার ॥ 

শচশমাতার সেবা করেন 'বাবিধ প্রকার । 

সহম্রেক জনে নারে এছে কারবার ॥। 

প্রত্যহ প্রত্যুষে গিয়া শচমাতাসহ । 
পাঙ্গাস্নান করি আইসেন নিজ গৃহ ॥ 
1দনান্তেহ আর কভু না যান বাহয়ে | 

চন্দ্র সূর্যে তান মুখ দোঁখতে না পারে ॥ 

প্রসাদ লাগিয়া বত ভ্তবন্দ যায়। 

গ্রীচরণ বিনা মুখ দোঁথতে না পায় ॥ 

তান কণ্ঠধৰনি কেহ শুনতে না পারে। 

মৃখপদ্ম ম্লান সদা' চক্ষে জল বরে ॥ 

শচশমাতার পার্রশেষ মাত্র সে ভূজিয়া | 

 দেহরক্ষা করে এছে সেবার লাগিয়া ॥ 
শচশ-সেবাকার্ধ্য সার পাইলে অবসর । 

1বরলে বসিয়া নাম করে নিরন্তর ॥ 
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হারিনামামৃতে তান মহারচি হয়। 
_ সাধ্বী-শিখা-মণি শুদ্ধ প্রেম পূর্ণ কায় ॥ 
তব শ্রীচরণে তাঁর গাঢ় নিষ্ঠা হয়। 

তাহান কপাতে পাইনু তাঁর পারচয় ॥। 

তব রূপ-সাম্য িন্তপট নিম্মহিলা ৷ 

প্রেম ভন্তি মহামন্ত্র প্রতিজ্ঞা কারলা ॥! 

সেই ম্ার্ত নিভৃতে করেন সুসেবন। 
তব পাদপদ্মে কার আত্ম সমর্পণ ॥। 

তান সদগুণ শ্রীঅনন্ত কাহতে না পারে | 

এক মহখে মুগ কত কিম? তোমারে ॥ 

দামোদরের মুখে বিষ্যাপ্রয়াদেবীর দৈনাপ্দিন আচার আচরণ ও জীবন 

ধারার খবর পেয়ে চৈতন্যদেব একদিকে যেমন মনে মনে খাঁশ হন তেমান 

অন্তরে গভীর কম্টও অনুভব করেন॥। কিন্তু প্রকাশ করেন না কিছু তাঁর 

এ আচর্ণটিও লোকাঁশিক্ষারই জন্য । বাঁদও তিনি ভুলতে পারেন না দঃখিনন 

মাতা ও হতভাগিনী বিষ্যাপ্রয়াদেবীর কথা ॥ সে জন্যই পা্ডত জগদানন্দকে 
হুঠাং হঠাৎই নীলাচল থেকে নবদ্বীপে পাঠান সংবাদ আদান-প্রদানের জন্যা। 

কারণ তান তো মাতা, পত্বী ও নদীঁয়ার ভস্তদের কাছে প্রাতশ্র্যাতবদ্ধ'ষে, 

1তান যেখানেই থাকুন না কেন তাঁর বার্তা সময় মত তাঁরা পাবেন । প্রভুর 

র্দেশে মতই নবদ্বীপে আসেন জ্গদানন্দ। পদকতা চন্দ্রশেখর আচার্যর 
বর্ণনায় অগদানন্দ হতভম্বের মত দেখেন নদীয়া নগরী যেন অচেতনপুরাী ॥ 

ক্ষণেক রহিয়া চাঁলয়া উঠিয়া 
পশ্ডিত জগদানন্দ । 

প্রবেশি নগরে দেখে ঘরে ঘরে 

লোক সব নিরানম্দ ॥ 

না মেলে পসার না করে আহার 

কারো মুখে নাহি হাসি । 
নগরে নাগর কান্দয়ে গুমারি 

থাকয়ে বিরলে বসি ॥ 

দেখিয়া নগর ঠাকুরের ঘর 
প্রবেশ করিল যাই । 

আধমরা হেন ভূমে অচেতন 

নি 



পাঁড়য়্া আছেন আই | ূ 

প্রভুর রমণী সেই অনাথনা 
প্রভুরে হইয়া হারা । 

পড়িয়া আছেন মান বসনে 

মূদল নয়ানে ধারা ॥। 

দাস দাসী সব আছয়ে নীয়ব 
দেখিয়া পাঁথক জন। 

শোধাইছে তারে কহ দোখ মোয়ে 

কোথা হৈতে আগমন ॥। 
পণ্ডিত কহেন মোর আগমন . 

নীলাচল পুর হৈতে। 
গৌরাঙ্গ সুন্দর পাঠাইল মোরে 

তোমা সভারে দেখিতে ॥ 

শানিয়া বচন সজল নয়ন 
শচণরে কহল গিয়া । 

আর এক জন চাঁলল তখন 

প্রবাস মান্দিরে ধায়্যা ॥ 

শুনিয়া শ্রীবাস ' মালিনী উল্লাস 

যত নবদ্বীপবাসণী। 

মরা হেন ছিল অমনি ধাইল 
পরাণ পাইল আসি ।। 

মালিনী আসিয়া শচী বিষণুপ্রিয়া 
উঠাইল যতন কারি। | 

তাহারে কাঁহল পণ্ডিত আইল 
পাঠাইল গৌরহারি ॥ 

শুনি শচী আই সচকিত চাই 

দেখলেন পণ্ডিতেরে। 

কহে তার ঠাঁই আমার নিমাই 

আদিয়াছে কত দূরে ॥ 
দেখি প্রেম সীমা স্নেহের মাহমা 

: গশ্ডিতকাদ্দিয়াকয়। : 
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সেই গোরামণি যুগে বগে জানি 
তুয্া প্রেম বশ হয় ॥। 

হেন নীত রীতি গৌরাঙ্গ চারত 

সভাকারে শুনাইয়া । 
পাশ্ডিত রহিলা নদীয়া নগরে 

সভাকারে 'সুখ দিয়া ॥। 

এইভাবে ভন্তদের যাতায়াত ও সংবাদ দেওয়া নেওয়ার মধ্যে দিয়ে 

বিফ:ুপ্রয়াদেবীর জীবনের কঠিন বছরগুুলি কেটে যায়। একটি খবরের স্মৃতি 
তাঁকে ধৈর্য ধরতে শেখায় পরবত' সংবাদ আসার 'দিনাঁট পযন্ত । পরবতণ- 
কালে নবদ্বীপবাসী দামোদর পাশ্ডিত প্রাতি বছর ভক্তদের সঙ্গে নীলাচলে গিয়ে 

যখন শচীমাতা [বিফপ্রয়াদেবীর খবরাখবর চৈতন্যদেবের সঙ্গে আদান প্রদান 

করতেন সে সময় শচীমাতা প্যত্রের জন্য আদরের সঙ্গে বহু যত্বে নানা খাদ্য- 

দুব্য, শুকনো মণ্ডা-মিঠাই, তোর করে প্যাটরা ভরে পাঠাতেন দামোদরের হাত 
দয়ে। সেই তোর খাদ্যদ্রব্যে অবশ্যই থাকত বিকুপ্রিয়াদেবীরও হাতের 

ছোঁয়া । দামোদরের হাত থেকে পরম মমতায় চৈতন্যদেব সেগুলি সানন্দে 

তুলে নিতেন। আবার দামোদরের খন নবদ্বীপে ফরে আসার সময় হত 
তখন চৈতন্যদেব পরম বিশ্বাসী ও নভরযোগ্য দামোদরের হাত $দয়ে 

স্নেহময় জননীর জন্য পাঠাতেন জগন্নাথদেবের প্রসাদ ও অন্যান্য জানিস এবং 

প্রেমময়শ বিষ্বীপ্রয়াদেবীর জন্য পাঠাতেন বহৃমূল্য পাটের শাঁড়॥ এই 

পাটের শ্বাড় চৈতন্যদেবের উপহার পাওয়া । ডীঁড়ষ্যারাজ গজপাত প্রতাপরদ্্র 
প্রতিবছর জগল্লাথদেবের রথযান্রার 'দনে “মহাপ্রভুকে' এই পট্টবস্ত দিতেন মাথায় 
পাঞ্গাড় বেধে শোভাযাত্রায় বেরোবার জন্য। প্রতাপরুদ্রের মনোগত বাসনা 
?ছল তাঁর দেওয়া বস্ত্রথণ্ড প্রভু ও প্রভুপত্বীর 'অঙ্গস্পশ" পেয়ে ধন্য হোক । 

প্রতাপরুদ্রের ইচ্ছা চৈতন্যদেব বুঝতেন বলেই রথের পরে ওই শাড়ি ঠিক 

ধবফুপ্রয়াদেবীর কাছে পেশীছে দৈতেন। চৈতন্যদেব প্রোরিত প্রসাদও শাড়ি 
নিয়ে পদকতাঁ বলরাম "দাস একটি পদে শচামায়ের ভাবাবেগের বর্ণনা 

করেছেন 

কোথা গোল বিষণুপ্রিয়া শীঘত আয় মা চলিয়া 
ক্ষেত্র হ'তে সমাচার এলো । 
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নিমাই মোর স্মরিয়াছে কত কিনা পাঠায়েছে 
শচী পাছে বধ্ দাঁড়াইল || 

দামোদর শচী আগে শ্রীমহাপ্রসাদ রাখে 
আর রাখে বহুমূল্য সাড়ী। 

নন্দোৎসব দিনে রাজা বস্দে করে প্রভূ-পূজা 

প্রভু উহা পাঠায়েছেন বাড়ী ॥ 

শচশ বলে বিষ্যপ্রয়া ধর সাড়ী পর গিয়া 
পাঠায়েছে নমাই তোর লাশি। 

বাড়তে আসতে নারে সদা তোমা মনে করে 

সে তোমার সুখ-দুঃখ ভাগণী ॥। 
দেবী পাড়ী.কাঁর বুকে বাললেন জননাঁকে 

সাড়া তুমি বিলাইয়া দাও ॥ 

এইইদেয়া নেওয়ার ঘটনা বিয়ে দেয় চৈতন্যদেব মাতা-পত্বীকে কোনাদিনই 
ভোলেননি। বিষ্ৃপ্রয়াদেবীর প্রথমে শাড়ী বৃকে নিয়ে তারপর তা বিলিয়ে 

দিতেচুবলার মধ্যে দিয়ে স্বামীর প্রাত তাঁর অভিমানকেই প্রকাশিত করে। 
ঈবভাবতঃই এই.শাঁড়িকে কেন্দ্রু করে একটা মধুর দাম্পত্য সম্পক্ণ বিরাজমান 

থাকত শচীমাতা বিষযৃপ্রয়াদেবীর সংসারে । যেহেতু বংসরান্তে একবার মাত্র 
স্বামীর কাছ থেকে তত্তৰ আসত বিষ্হুপ্রয়াদেবীর কাছে সেহেতু স্বামীর মধুর 
স্পর্শসুখ অনুভব করার আশার পোঁটকা খুলে তাঁর পাঠানো উপহারের 

শাড়িতে হাত বোলান সময়ে অসময়ে । এই পৌঁটকাতেই যেন আছে তাঁর 
যাবতীয় সঞ্চিত সুখ-এমবর্ধ। বহ্বল্লভ হয়েও শুধুমাত্র বিষুৃপ্রয়াদেবীর জন্য 
চৈতন্যদেব উপহার পাঠাচ্ছেন বছরে বছরে এই দৃষ্টিভঙ্গ+র সাবলীল ব্যাখ্যা 
আছে “ভারতের সাঁধকাতে' । “মাঝে মাঝে এই পবিস্ন স্মারক বন্তুঁটি খন খুলে 

বার করতেন, ভাবতেন, স্বামী তাঁর এখন বহুজনের প্রভ্, বহুজনের সংত্রাতা, 
কনুঃতবৃও বিষপ্রিয়ার জন্য তাঁর হৃদয়ের কোণে ধিরাজ করছে অকুিম 
ভালোবাসা ॥। সেই ভালোবাসার স্মৃতিকে বার বার তান প্রোজবল করে 
তুলেছেন, এই মহামূল্য বার্ধক উপহারের মধ্য দিয়ে । 

এইভাবে কোথা 'দয়ে কাটল পাঁচটি বছর। ষোড়শী বিফপ্রিয়াদেবশ 
একুশ উত্তীণাঁ। আগের মালন, শীর্ণ চেহারা যৌবন লাবখে ভরপুর । 
মানসিকতায়ও এসেছে অনেক পূর্ণতা । তাঁর অন্তরের ভাব অনেক শান্ত । 
এর মধ্যেও মনের মধ্যে ক্ষীণ আশা উকি দিয়ে যার - প্রাণবল্পভ কি একবারের 
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জন্যও নবছ্বীপে এসে তাঁকে দেখা দেবেন না ? ডান তো ভারতশ্রমণ করছেন । 

ওদিকে নীলাচল থেকে কাকতালীয়ভাবে খবর এল চৈতন্যদেব দক্ষিণ দেশ হমণ 
করে নলাচলে ফিরে এসে অবস্থান করছেন । বিফ:ুপ্রিয়াদেবীর মন অজানা 

আনন্দে ভরে ওঠে । ভাবেন তাঁর ও স্বামীর সংসার যাত্রা নিবহিকালের মধুর 

কথোপকথন ॥। এসব স্মরণে এনেই তাঁর সময় কাটে সাবলাঁল গাঁতিতে । সেসব 
দিনকার কথা বিফুপ্রিয়াদেবী স্মরণ করে মনে মনে হাসেন । চৈতন্যদেবের 

এঁ*বধ" প্রকাশ দেখে বশীভূত না হয়ে ?তানি বলেছিলেন-- 

শুধু মাত্র জানি আমি তোমার চরণ, 

পাইয়াছি পাতিকিপা, 

বাঁঝয়াছি পাতপ্রেম, 

শাখিয়াছি পাঁতস্ববো, 

কৃষকুপা, কৃষ্ণপ্রেম, 

কুষ-সেবা, সুখানন্দ 

অনুভাঁব ইথে ; 

তুমি মোর প্রাণবল্লভ, 

তুমি মোর কৃষ্ণ ধন, 
তব সেবায় পাই কৃষ-সেবানন্দ, 

তব প্রেমে কৃষ্ণপ্রেম শিক্ষা কার আম ; 

তুমি কৃষ্ণ দরশন চাও, 

আমি চাই নাশাদন তব দরশন । 

কৃফ-সঙ্গ সুখ আশে, 

তুমি হয়েছ উন্মত্ত; 

পাগ্ণালনী আমি, 

তব প্রেম সুখশলালসায় ॥ 

উন্মত্ত, ঠাবহবল তুমি 

কৃষ্ণ প্রেম-সধান্রসে ; 

কৃষ্ণ-প্রেম-রসাঁসম্ধু 

উছি উছলি বহে হৃদয়ে তোমার ; 

পাঁতপ্রেমে পাগাঁলনশ আমি, 

পতি প্রেম সুধান্ধারা, 

1নয়ত [সন্চিত করে আমার পরাণ £ 
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তোমাতে আমাতে নাথ । 
কিছু ভিন্ন নাই,--নাহি ভেদাভেদ ; 
তুমি যায়ে কৃষপ্রেম বল, 

আম তারে বাল পাতিপ্রেম ; 

তুমি মোর পাত, 

দেব দেব পরম ঈশ্বর ; 

তুমি মোর গ্রাত অন্তঃকালে ; 

তুমিই মোর কৃষ্ণ, জগতের নাথ, 
মোর সম্মুখে 'বদ্যমান। 

তোমার শ্রণকৃ ভজন 

আর আমার শ্রীপাঁত ভজন, 
এক বস্তু,২-কভু ভিন্ন নহে, 

বুঝে দেখ [বিচা'রয়া, বুদ্ধিমান তুমি । 

এস নাথ । হাঁদ ভরা প্রেম সিম্ধ্ু দিয়ে, 

বুক ভরা ভালবাসা,- 

প্রাতিদান দিয়ে, 

তোমারে ভাঁজব আমি ; 

কায় মন বাক্যে,” 

সোবব তোমারে নাথ ! 

তুষিব তোমার মন স্বভাবে, 

কেন অকারণ দুঃখ কর নাথ । 

এস প্রাণেনবর ! এস হৃদয়েশ ! 

তুমি মোর কৃষ্ণ, 
তুমি প্রাণপাঁত, 

বিঝুপ্রিয়া হবে কৃ প্রিয়া, 

তব বাক্য হইবে সকল ॥ 

[ বিষ্যাপ্রয়া নাটক--হরিদাস গোস্বামী 1 

এই স্মৃতই বিক্ণপ্রিয়াদেবীকে জীবন্ত ও জ্বচ্ছন্দ করে রেখেছে । 
স্বামীর নিদেশমত ভজন সাধন 'বিষ্ীপ্রয়াদেবী বতই করুন না কেন একটি 

গবষয়ে 'তাঁন নিজের মনকে কছনতেই প্রবোধ দিতে পারেন না। সেটি হল, 
একন্রন নারী হিসেবে স্বামীর সঙ্গ সুখ পাওয়ার ষে তীত্র আকাঞ্ধা তা 
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হতেই [তান অন্তর থেকে দূরীভূত কররত প্মরছেন নয । 
তবে গ্হত্যাগের সময় গৌরাক্ষদেক বিফচপ্রয়াদেকীকে যে কথা ঝরল 

প্ররোধ দিয়েছিলেন সোট বিফ-ৃপ্রিয়াদেব সবর্দাই মেনে চলেছেন । অন্- 

রগই তান প্রনুকে ডাকেন । স্বামী ভজন্যই তো তাঁর কঁকভজনা । মনশ্চক্ষে 

স্বামীকে প্রথমে দর্শন করেন। তারপর ধ্যানে বসেন। ' এ সম্পাঁকত 

আলোচনায় “বফদুপ্রয়া চারত' দেখা বাক £ “এই অন্রাগ-্ভজনের ফলে 

প্র শ্রীমতাঁকে দর্শন দেন, স্বহচ্ডে দেবীর নরনজল মূছাইয়া দেন। এ সকল 

অন্দরাগ ভজনের ফল, আত গ্ুহ্য কথা । ইহা কেহ জানতে পারে না, 

শ্রীমতাঁও কাহারও নিকট বলেন না। এ সকল কথা শ্রীমতশর আতি মম্মসখন 

কাণ্চনাকেও বলেন না। শ্রীমতা 'বফ্দাপ্রয়াদেবা শ্রাগোরাঙ্গসুন্দরকে এইরূপে 

অননরাগ্রভজন কয়া মনে সুখ পান ।+***---* শ্রীমতী এক্ষণে বুঝিয়াছেন 
শ্রীগোরাঙ্গ কেবলমাত্র তাঁহার প্রাণবল্পভ নহেন। তিনি নরনারী উভয়েরই 

স্বামী, আখল ব্রহ্মাণ্ডপাঁতি, অনন্তকোটট ব্রহ্ধাপ্ডের অধাশ্বর ।---"শশ্রগৌরাঙ্গ 
গৃহে থাকিলে শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের মূল উদ্দেশ্য সাধন হইত না। কৃপা 

কারয়া প্রভুই এই জ্ঞানটি শ্রীমতণীকে 'দয়াছেন ।, 

সন্ন্যাস গ্রহণের পাঁচ বছর পর, সন্যাস ধর্মের নিয়মানুসারে জননীও 

জণ্মভামি দর্শনের জন্য চৈতন্যদেব নবদ্বীপ দর্শনে আসবেন--এ সংবাদ পেয়ে 

গেলেন শচমাতা-বিঞু প্রয়াদেবণ। গ্রণম্মে তপ্ত গাছ বর্াকালে যেমন সবুজ 

হয়ে ওঠে তেমান সারা নবদ্বীপবাসী উন্মুখ হয়ে রইলেন তাঁর দর্শনা- 
কাঞ্খায় । 

চৈতন্যদেব কাশ থেকে নবদ্বীপ আসছেন। রাঢ়দেশ হয়ে ভাগণশরথীর 

অপরপাড়ে কুলিয়াগ্রামে এসে [তান উত্তরণ করলেন ৯২২ বঙ্গাব্দের ফাঞ্গুনের ' 

শেষে (১৬১৬খ্জঃ )1 যথা চৈতন্যমঙ্গলে-_ 

গঙ্গাস্নান কার প্রভু রাঢ়দেশ দিয়া । 

ক্রমে ক্রমে উত্তারলা নগর কুয়া ॥ 

পৃহ্বশ্রিম দোঁখব--এ সন্যাসশীর ধন্ম । 

নবদ্বীপ-নিকটে গেলা এই তার মর্ম ॥ 

, চৈতন্যদেব নবদ্বীপের ওপারে কিয়া গ্রামে এসেছেন শুনে তাঁকে গঙ্গার 
এ পার থেকে দেখবার জন্য শচ*মাতা নিজে উদ্যোগন হয়ে বৃদ্ধ ভূত্য ঈশাণ 

ও বধূমাতা বিষণুপ্রিয়াদেবীকে দুশ্হাতে ধরে নিয়ে প্রবল উচ্ছনাসে রান্ভার' 

জনসমহদ্রে মিশে গিয়োছিলেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন পন্ সন্যাসাঁ, বধূর 
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মুখ দর্শন করলে ধর্মন্রষ্ট হবে এই ভয়ে হয়ত আগের বারের মত এবারেও 

গৃহে আসবেন না। তাইশচমাতার একান্ত ইচ্ছা একবারের জন্যও যাঁদ ভিড়ের 

গধ্যে থেকেই বিফুপ্রিয়াদেবশকে তিনি পাত দর্শন করিয়ে দিতে পারেন তাহনে 
দোষ ক? বিফযৃপ্রিয়াদেবী যাঁদ স্বামীর অজান্তে তাঁকে দর্শন করেন তাতে 

কোনও ক্ষতি নেই। আগে কোন রকমে তো স্বামী দর্শন হোক দূর থেকে, 

এটাই শচীমাতার একমান্ন কাম্য । স্বামীকে সামান্য চোখের দেখা দেখেষেন 

আশ মেটে না গৌরাঙ্গদেবের বাইশ বছরের যুবতী ভার্ধা 'বিষুপ্রিয়াদেবীর ॥ 

তাঁর ইচ্ছা স্বামী একবার তাঁদের গৃহে আসুন । সেকথা 'তাঁন শাশুড়ীকে 
খুলেও বলেন। বলরাম দাসের পদে আছে সে উদাহরণ । 

লক্ষ লক্ষ লোক হরি ব'লে নাচে, 

বৃঝি তোর পত্র ওখানে বিরাজে, 

উহ মরি মার দোখবারে নারি 

এ দুঃখ আমার কাঁহব কারে । 

পাপা তাপী হ'লো শ্রীচরণভোগা, 

জগতে 'িফুপ্রিয়া সে বিয়োগণী, 

দাসীরে.দণ্ড দিবার লাগি 

এই অবতার । 

চল চল মাগো ! আমায় নিয়া চল, 
লুকাইয়া চল ঝাঁপয়া অণ্চল, 

এঁ ষে দেখা যায় দীঘল অঙ্গ 

এ ত আমার প্রাণনাথ শ্রণগোরাঙ্গ ৷ 

সোনার অঙ্গেতে কৌপধন পরছে, 

চিরাদন দুঃখ অবাধ পেয়েছে, 

তোমার মায়ায় মা আবার এসেছে 

বাড়ণ ডাক আন ॥ 

লক্ষ লক্ষ লোক কুলিরা আভমুখে ছুটল । “জয় গোরাঙ্গের জয়” ধবানতে 

দিখ্বিদিক মুখারত হল ॥ দুঃখ কি জিনিস সবাই যেন ভুলে গেছে । আনন্দে 

আত্মহারা হয়ে নারী পুরুষ 'নিবিশেষে গৌর দশ-নাকাঙ্থায় ছুটছে । সবার 

সঙ্গে তাল 'মাঁলয়ে পাগালনীর মত এলোচুলে, বস্ত্র আধো খুলে ছুটছেন 
অচীমাতা। চৈতন্যমঙ্গলে-.. 
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প্রভু-আগমন শুনি নদীয়ার লোক । 

পুন লেউটিল সবে-_-পাসারল শোক ॥ ২৩৩ ॥ 

হাহা গোরাচাঁদ বলি অনুরাগে ধায় । 

কুলবধ্ ধার--তারা পাছহ নাহ চায় ॥ 

বিহৰল হইঙ্সা শচী ধায় উধর্বমূখে । 

আউলাইল কেশ- বস্ত্র নাহি দেহ বুকে ॥ 
বিষণুপ্রিয়াদেবীর মনেও সুখের জোয়ার, আনন্দের জোয়ার । এবার আত্ম- 

হারা হয়ে'শাশুড়ীর সাথে না ছুটে তিনি গহেই রইলেন । প্রাতিজ্ঞা করলেন 
স্ত্রী হয়ে স্বামীকে দেখতে তিনি ঘরের বাইরে আর পা রাখবেন না। 

প্রয়োজনে স্বামীকেই তাঁর গৃহদ্বারে এসে দেখা 'দিয়ে যেতে হবে। 

মনের আশা মিটিয়ে সকলে দিব্য কাম্তিধর সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবকে 
দেখছেন। মনের আবেগেধশচীমাতা কত কথাই না বললেন পত্রকে। তাঁর 

ইচ্ছা-নবদ্বীপে ষখন একবার এসেছে নিমাই, এখানেই থেকে যাক ॥ 

চৈতন্যদেব মাতাকে স্মরণ করান তাঁর কর্তব্যকর্মের কথা । শচীদেবাঁও এবার 

পাল্টা বলেন, জননী জন্মভূমি তো দর্শন হয়েছে কিন্তু বিষ্যাপ্রয়াতো ধরে 
পড়ে আছে । নিমাই'র"উচিৎ বধূকে দর্শন দেবার জন্য একবার গৃহে আসা । 

নিমাই রাজি না হলে বুঝতে হবে পৃত্রবধহ ও তিনিই তাঁর জীবনের একমান্ত 
শত্রু । চৈতন্যদেব মাতার এ হেন আঁভমানে আহত হলেন। .চৈতন্যমঙ্গলে-_ 

শচী বলে--নবদ্বাঁপ ছাড় বাহ তুমি! 

নবদ্বীপে দুষ্ট বিফণুপ্রিয়া আর আমি ॥ ২৪২ ॥ 
মায়ের বচনে পুন গেলা নবঙ্বীপ । 

বার কোপা-ঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ ॥। 

নবদ্বীপে এসে শক্রাম্বর ব্রহ্ষচারীর গৃহে চৈতন্যদেব উঠেছিলেন এবং গ্রহণ 

করোছলেন প্রসাদ । 'চ্ছির হল এবার বিকণুপ্রিয়াদেবীকে সশরীরে দর্শন দেবেন 
[তানি। শ্রীবাস'পশ্ডিতঃএ বার্তা বয়ে নিয়ে বান তাঁর গৃহিণীর কাছে। 

শবফণুপ্রিয়া নাটকে 

গৃহিণী ! শক্রাম্বর ব্রশ্ষচারী গৃহে, 
এসেছেন নবঙ্বীপচন্দ্ু ॥ 

আজই তানি, 
জননী ও জন্মভূমি কার দরশন, 

ছাড়বেন নবদ্বীপ চিরতরে । 
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করযোড়ে করে বহু অন্যরোধ+-- 

তিন দিন ধ'রে, - ক'রে বহু আরাধনা, 

বহু কম্টে ক'রোছ সম্মত তাঁহাকে 

দাঁড়াইতে গৃহদ্বারে,-লর্ধ্ধ দণ্ড তরেঃ। 

হোঁরবেন পাতি পাদপম্ম, 

শ্রী বিষ্ুপ্রয়া সতী । 

এই ভার লহ তুমি ;-- 
কার পরামশ" শচশমার সনে-_ 

কার্য যাতে হয় সুসম্পন্ন, 

কর তুমি সুব্যবস্থা তার। 

যাই আমি প্রভুর নিকটে 
সঙ্গে কার তারে আনব হেথায় । 

পৃত্ৰী মালিনীদেবীকে একা ব্যবস্থা করার দাঁয়ত্ব দিলে হবে না। তান না 

হয় ঘরের ভেতরটা সামলাবেন । কিন্তু বাইরেটা সামাল দেবে কে ? চৈতন্য দেব 
তো আর একা দর্শন দিতে আসতে পারবেন না। তাঁর পেহনে এখন জন 

সমুদ্রের ঢেউ । সে ঢেউ আহড়ে পড়বে শচৰ আঙ্গিনায় ৷ তাই শ্রীবাস পাণ্ডত 

বাহিদ্বার সামলাবার দায়িত্ব দেন বৃদ্ধ ঈশাণের উপর-- 
এখন বাল শুন,-- 

আপিবেন প্রভু আজ গৃহদ্বারে 

জননী ও জন্মভূমি দরশনে ! 

যাহাতে বধ্ ঠাকুরানীর তব 
পাঁতি পাদপদ্ম স্বচহন্দে হয় দরশন ; 

তাহার সম্পূর্ণ ভার তোমার উপর । 

যাও ইশাণ। মার সনে কার পরামর্শ-- 

বুঝিয়া,্সময় ও সুযোগ” 

কর এই কার্ধয সমাধান। [এ] 
এদিকে পাঁতর দর্শন অপেক্ষায় থাকা বিষ্যাপ্রয়াদেবীর কানে এ শুভ 

সংবাদ এসে পেশীছয়ান । অথচ চারপিকে নানা শুভ. চিহ্ন দেখে আনন্দে 

তাঁর শরণর কেমন থরথর করে কাঁপছে। স্বামী সম্ব্যামে যাবার আগে তিনি 
দেখোছলেন নানা অমঙ্গল চিহ্ন । সে-যান্রা সব মিলে .গিয়েছিল। এবারও 

শুভ হের পারণাঁত তান বুঝে গেছেন। তাই সখী.কাণবাকেই 'জজ্ঞাসা 
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করেন সরাসরি, স্বামী গৃহত্বারে এসে দাঁড়ালে তাঁর কর্তব্য কি হবে পদক 
বলরাম দাসের পদে. 

কি লাগি বল না আনন্দ ধরে না 

অঙ্গ কাঁপে থরথর 1 

চারিদিকে সাথ শুভ চিহ্ন দোখ 

বৃকি এল প্রাণেশ্বর | 

আঙ্গনায় দাঁড়াবেন হারি। প্ু। 
দত ঘরে যাব 

রুপ রুণহ রব কার । 
ঘবে লৃকাইয়া শ্রীমুখে চাহিয়া 

দেখব পরাণ ভার । 

মারবেন গৌরহরি। 

নয়নে নয়ন হইলে মিলন, 
বল কি কারিব সখি। 

চৈতন্যদেব অনাবৃত দীঘল দেহ নিয়ে দপ্ডকমস্ডলু হাতে অরুণ কৌপণীন 

পরে নিজের পূবশ্রিমের একাঁটি কোণে দাঁড়ালেন। লক্ষ লক্ষ ভন্ত চারদিক 

থেকে তাঁকে ঘিরে আছে । শচাদেবী ছুটে এসে পত্রের হাত ধরলেন। 

নিমাই'র মোহিনীর্প দেখে মায়ের আনন্দাশ্রু বয়ে যাচ্ছে । কখন বিষযুপ্রয়া- 

দেবগ লজ্জার বম্ধন ছিন্ন করে, ঝরে পড়া ফৃলের মত টপ করে চৈতন্যদেবের 

পদতলে পড়লেন ; উপগ্ছিত জনসমদূদ্র থেকে সমবেত কন্ঠে গোর পারবারের 

নামে জয়ধান উঠল । 

জয় জয় মহাপ্রভু জয় গোৌরচন্দ্র ৷ 

জয় বিশবম্ভর জয় করুণার সিম্ধু ॥ 

জয় শচীসৃত জয় পণ্ডিত নিমাঞ্চি। 

জয় মিশ্র পুরম্দর জয় শচশ আই ॥ 

জয় জয় নবদ্বীপ জয় সুরধূনী ॥ 

জয় লক্ষী বিফপ্রয়া প্রভুর গৃহিনী ॥ 

এই' যে গৌরাঙ্গ দেবকে নিজ গৃহদ্বারে দণ্ড কমশ্ডলু হাতে নিয়ে এসে 

দাঁড়াতে হয়েছে এর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় পবষ্হাপ্ররা চাঁরতে 8 

ণ্ীগোরাঙ্গের মনের ভাব অন্যরপ। তান প্রিরাকে না দোখয়া নবদ্বাপ 
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ছাড়তে পাঁরিতেছেন না। তাই জননীর নিকট বাঁলয়াছেন গৃহদ্বারে 

তাঁহাকে দোঁখতে পাইবেন। শ্রীগৌর ভগবান ভস্ত বংসল, শ্রীমতী বিফণুপ্রিয়া- 

দেবী তাঁহার শ্রেম্ঠা ভন্ত ; প্রপীতি ভঙ্তনে শ্রীগৌর ভগবানকে প্রেম সূত্রের চির 
ব্ধনে বাঁধিয়া রাঁথিয়াছেন।” 

নিরুদ্বেগ স্বরে চৈতন্যদেব বফ্নাপ্রয়াদেবীর দিকে চোখ নামিয়ে বললেন, 
তুমি কে? বিষ্ুপ্রয়াদেবশর মুখের ও মনের আগল খুলে যায়। কান্না 

বিজাঁড়ত কণ্ঠে নিজের পরিচয় দিয়ে প্রকাশ করেন সমন্ভ আভমান। 

শবফণৃপ্রয়া নাটকে" 

শওহে' জগতের নাথ ! 

দয়ার পাগর তৃমি, করুণার অবতার । 

এ দাসীর প্রাত, 

করেছ তুমি করুণা প্রচুর । 

দিয়ে দরশন নিজ গুণে, 
কৃতার্থ কারলে মোরে ॥ 

ভিখারণণ আমি,--কাঙ্গালনশ আমি, 

ভিক্ষা চাই তব কাছে 

কৃপা নিদর্শন কিছ? তব দাও প্র, 
এ আঁধনীরে ; 
দণ্ধ জীবনের এখনও বহাাদন 

আছে বাঁক, 

তব দত্ত কপা-নিদর্শন কাঁরয়া সম্বল-- 
ভাঁজব তোমারে আমি, 
তব গৃহে বাঁস। 

বিুপ্রিয়াদেবীর মরন্তুদ কুদ্দনের ঢেউ উপাচ্ছিত জনদের হাদয় আলোড়িত 

করল। চৈতন্যদেব একমান্ন স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে নিজের কান্ঠপাদুকা পা থেকে 
খুলে গবফযীপ্রয়াদেবশীর অচলা ভন্তির স্বীকৃতি স্বরূপ দু'হাতে নিয়ে উপহার 

দিলেন । আঁচল পেতে গ্রহণ করে তা মাথায় তুলে নিলেন বিষ:ুপ্রিয়াদেবী ৷ 

টচৈতন্যদেব নির্দেশ দিলেন শুদ্ধ মনে গৃহে গিয়ে এই পাদুকার নিত্য পূজা 

করে শান্ত লাভ কর। “চৈতন্যতত্ব দাপরিকায়' বলা হয়েছে--. 
| মৎপাদুকে গৃহীত্বাথ গৃহিণি যাহ তে গৃহং। 

স্ব্ণাত্ধিকে ইমে পঁজো সদা শদ্ধে শৃচীস্মতে ॥ 
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আর দাঁড়ালেন না চৈতন্যদেব। এবার নীলাচলের উদ্দেশে যান্রা। 

*শচাঁমার কান্নায় কেদে উঠলো গঙ্গার দুই তীর, বিষুপ্রপ্নার নীরব 
অশ্ররজলে ভিজে গেল নবদ্বীপের মাটি, কিন্ত শ্রীকৃফটৈতন্য আর গৃহে 
ফিরলেন না।” (ঠাকুর শ্রীশ্রীনরোত্ম-_শ্রীসমরেন্দ্র ) 

চৈতন্যদেব প্রদত্ত পাদুকাই বিষ্যাপ্রয়াদেবকে দিয়েছিল নতুন জীবনের 
সম্ধান॥। কেননা এই প্রথম তিনি এমন একটি অবলম্বন পেলেন যা নাকি 
স্বয়ং চৈতন্যদেব হাতে করে তাঁকে 'দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সখী কাণ্চনাকে 

বিফুপ্রয়াদেবী বলেছেন-_ 
সাথ কাণ্তণে | 

টিনীরাভি নার পিতা 

টা তিনি, 

কুপা ক'রে দিয়েছেন মোরে 

তাঁর চরণ কমল-পৃজ্ঠ কান্ঠ পাদুকা দ'খানি, 

ইহা শহ্ধূমাত্র কপা নিদর্শন তাঁর। 
এই মোর সাধনার ধন, জীবন সম্বল । 

[ বিষ্যৃপ্রয্লা নাটক ] 

গৌর-ীবফ্ৃপ্রয়ার অবতরণের কারণ কাগ্চনার জানা । তাই কান্না 
গিবক7ীপ্রয়াদেবীকে স্মরণ করান-- 

ষড়েশ্ব্যয মধ্যে বৈরাগ্য এ*বধটি তাঁর, 

শাস্ত্ে সব্বশ্রেন্ঠ বলে। 

দেখাইতে সেই সব্বশশ্রেম্ঠ এশ্বর্ষেটর সীমা 

তোমা সনে সাথ! 

তাঁর এই পদ.কা-দান লীলা আভিনয় । 

তুমিও ত সাথ! হ'য়ে সর্্বত্যাগী, 
ধরাসন করেহ সম্বল । 

অনাহারে,--অনসনে”-রান্রীদন, 

কারছ 'নাশাদন হাহাকার ! 

মহাবৈরাগ্যবান সম্যাসী পাতিধন তব, 
তুমিও সাখ, মহা 'বিরাগিনী সন্যাসন, 

একই ভাবে, দুই জনে, 
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দেখাইজেছ, বৈরাগা এব, 
জশবের শিক্ষার তরে] 1 

সাথ কাণ্চনার মুখে “দেবদেবী মহিমা তত্ব এ সময়ে িফীপ্রয়াদেধীর 
শুনতে ভালো লাগে না। ম্বাধশর নগ্রপদের কথা ভেবে একজন মানবিক 

গুণ সম্প্ন নারীর মতই তিনি বলেন-_ 

কিন্তু সখি, একটি কথা হ'লে মনে 
মনে বড় পাই দুখ, বৃক ফেটে যায়।+-- 

কুক্ষণে মাগিন ভিক্ষা আমি, 

তাঁর কাছে.--তাঁর কপার নিদর্শন £ 

জঞ্জাল বাঁলয়া তিনি, 

ত্যাজলেন মোর বাকো চরণ পাদকা। 

দেশে দেশে পর্্থতে গহনে 

কঠিন প্রজ্ভর ও কণ্টকাকপীর্ণ 

জন মানবের অগম্য পথেতে, 

গুণনাধ গণমণি মোর, 

এবে নশ্পপদে কারবেন ভমণ । 

আহা ! বড় ব্যথা বাজবে তাঁর 
রাঙ্গা উৎপল কোমল চরণতলে । 

পাইবেন তিনি কত কম্ট ; 

স্বার্থপর আমি - [এ] 

এই ষম্ন্ণাবোধ থেকেই বিষ্ৃপ্রিয়াদেবীী স্লামশীর কোল রাতুল চরণ বুক্ষন 

করার জন্য নবদ্বশপ থেকে নীলাচলে একজোড়া নতুন পাদুকা পাঠিয়েছিলেন 

পশ্ডিত জগ্দানন্দ মারফত । সে পাদুকা পৃরশর গম্ভীরা গৃহে আজও 

দর্শনাথঁদের জনা রক্ষিত আছে । ডঃ জরদেব মুখোপাধ্যায়ের “কাঁহা গেলে 
তোমা পাই” গ্রন্হ থেকে এ প্রসঙ্গে একটি উম্ধৃতি দেওয়া বাক । “তর তর 

করে সিশীড় দিয়ে নেমে সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন গম্ভীরা গৃহটির সামনে" 

বললেন--এই যে কান্ঠ পাদুকা দেখছ, এ দুটি পাঠিয়েছিলেন বিষ্যীপ্রয়া 

নবদ্বীপ থেকে ॥। ভস্তবৎসল গোঁরহরি শ্লীজগদানন্দের অনুরোধে পদসংলগ্প 
করেছিলেন এই'পাদুকা বগলে শেষ পর্যন্ত ।, 

এখানে' খুব একটা প্রাসঙ্গিক না হলেও উল্লেখ্য, -চৈতন্যদেব প্রদত্ত চরণ 
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পাদুকাই জশবনের শেষ দিন পর্যন্ত 'বিক-ুপ্রিয়াদেবীর কাছে নিত্যপ্জার 

বিষয় হয়ে উঠেছিল । . প্রায় ৪৮০ বছর বয়স হতে চললেও সেই পানর 

এতিহাসিক পাদুকাখানি আজও নবদ্বীপের ধামেশ্ধর মহাপ্রভু মান্দরের : 

সিংহাসনে রাখা আছে । প্রাতাঁদন এ পাদুকার সেবা-পৃজা করে চলেছেন 

বধ্ঠৃপ্রয়াদেবীর বংশধরেরা । সাধারণ ভন্তবৃন্দ দর্শন করেন পাদুকা, এমন 

কি দক্ষিণার 'বানিময়ে স্পর্শ করতে ও মঞ্ডতকে ধারণ করতে পারেন । ভঙ্তদের 

বাড়তেও পাদুকা পাঠানো হয় । অবশ্য জীর্ণ মূল পাদুকাঁট সংরক্ষণের 
জন্য রূপো নামত দুটি ফাঁপা পাদুকার ভেতর চাঁব বন্ধ অবস্থায় রক্ষিত 

আছে । বৈষ্ণব ভক্ত ও সাংবাদিক তরুণ কান্তি ঘোষ পাদৃকাঁটির জন্য এই: 
সুবন্দোবস্তভ করেছেন বলে জানা যায় । গবেষণার প্রয়োজনে মূল পাদকাটি 

শবষণুপ্রিয়া সামাতি'র সম্পাদক মহাশয়ের অনুমাতক্রমে দেখা যেতে পারে । 

অবশ্য উপয্বস্ত ব্যক্তিকে আগে 'লাখতভাবে আনেদন করতে হবে সম্পাদক 
মহাশয়ের কাছে ॥ সম্প্রতি নবদ্বীপের 'মালণ পাড়ায়” আবিষ্কৃত হয়েছে 
শবফ্রয়ার জন্মভিটা” | বর্তমানে 'িফপ্রিয়াদেবশর জন্মদিন এখানেই পালিত 
ভ্চ্ছে। 

শচীমাতা বিষ্তীপ্রয়াদেবীকে শেষ দেখা দিয়ে চৈতন্যদেব নীলাচলে ফিরে 
যাবার পরই শচীমাতার শোকাগৃণ বহৃগণ বৃঞ্ধি পায | তাঁর তাঁপিত শরীর 

মন ক্মশঃ ভেঙে পড়তে থাকে । শাশুড়শর এ অবস্থা বিষণেপ্রয়াদেবশীর করমাগভ 

শগকা বৃদ্ধি করে। তিনি আক্ষেপ ধরেন পত্র হয়ে মায়ের কিছুই ভালোমন্দ 

দেখতে হচ্ছে না তাঁকে । পবফহাপ্রয়া নাটকে?-- 

জননীর শেষ দশা, 

বৃছ্ধ জরাজশীর্ণ কঙ্কালময় দেহ যাঁষ্টি তাঁর, 

যেন দগ্ধ কাছ্ঠ একখানি,_- 

মাসের মধ্যে বিশাঁদন, 
উপবাসে দিন যায় যাঁর, 

এ দশ্য,_ 

দেখিতে হ'ল না পুলের তাঁরঃ- 

ভাগাবান তিনি,-. 

পৃত্র-বিরহ-্দপ্ধ জননশর তপ্ত দপর্ঘশ্বাস, 
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পুত্র পাগলিনশর সকরৃণ বিলাপোন্তি, 

পুৰ 'বিরহাকুলা জননশীর করুণ আর্তনাদ 

কিছুই,-দোখিতে, শুনিতে, বা দহিতে 

হল না তার। 

চৈতন্যদেব 'িল্ভু অন্তযামী। 'বিষনুপ্রয়াদেবীর আকুল বেদনা মরমে 

মরমে উপলধ্ধ করেন তিনি । নশলাচলে বসেই শচীমাতা বিষ্ীপ্রয়াদেবীর 

সেবা করার জন্য তিনি বংশীবদনকে আদেশ পাঠালেন। বংশীবদন সে ভার 

সানন্দে মাথায় তুলে নল । চৈতন্যদেবের গৃহে এসে সে প্রথম শরণাপন্ন হল 

গৃহভৃত্য বৃদ্ধ ঈশাণের । “বংশশীশক্ষায়” বলা হয়েছে বংশশবদন করজোড়ে 

জানাল- 

মহাপ্রভু এই আজ্ঞা করিলা আমায় । 

সোঁবিতে মাতায় আর শ্রীবফ/প্রিয়ায় ॥ 

বংশীবদন আসাতে বিফুপ্রয়াদেবী মনে যেন অনেকটা বল পেলেন। 
এখন শাশুড়ির সেবাধত্ব আরো ভালো করে করতে পারছেন । বংশীবদন ও 
ঈশাপ মিলেমিশে ভাগাভাগি করে শচশমাতা বিফপ্রিয়াদেবীর সেবা পাঁরচা 

করে। সংসার রক্ষণাবেক্ষণ কর্মও খ:ব নিষ্ঠার সঙ্গে কবে তারা ॥ “বংশী- 

শিক্ষায়” 

প্রভু আজ্ঞা অনুসারে ঈশান বদন । 

কাঁরতে লাগিলা উভয়ের সুসেবন ॥ 

এরপর আবারও, চৈতন্যদেবের নবদ্বীপের বাঁড়র পারচালনার সম্পূর্ণ 

দারিত্ব পাকাপাকভাবে নিয়ে নীলাচল থেকে তঁক্ষ2 বুদ্ধিধর বয়ঙ্ক পাশ্ডিত 

দামোদর নবদ্বীপে এসে উপাঁস্ছত হলেন । বিষ্যাপ্রয়াদেবী জানলেন 

চৈতন্যদেব প্রেরিত পণ্ডিত দামোদর আসলে তাঁর জর্বনে একটি সক্ষম 
বাধিনিষেধের বেড়া বেধে দিতে চান। এর আগে প্রাতিছরে একবার কি 

দুবার তান নীলাচল থেকে নবদ্বাঁপে এসেছেন সংবাদ আদান প্রদানের জনা । 

সে সময় নশলাচলে চৈতন্যদেবকে সবসময় দেখাশোনা করতেন তিনি ॥ ভাবে 

বিভোর চৈতন্যদেবের আচরণে কোনো ব্রুট দেখলে সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গুলি সঙ্চেতে 
অথবা তশক্ষ বাক্যবাণে তা স্মরণ কাঁরয়ে দিতেন ॥ চৈতন্যদেবের ভুল শ্রাট 

দেখতে পারেন বা তা স্বমৃখে উচ্চারণ করতে পারেন এমন সাহস নীলাচলে 
দামোদর প্ডিত ছাড়া আর কারো ছিল না। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি 
পাঁরত্কার হবে। একবার এক ওড়িশি পিতৃহণন ব্রাহ্মণ বালকের "ওপর যহ্বক 
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সন্ন্যাসী চৈতনাযদেবের আতারস্ত সদয়তা দেখে দামোদর তাতে বাধ সেধে- 

ছিলেন । চৈতন্যদেবকে তিনি অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে বালকটির প্রাত তাঁর 
স্নেহ দূর করতে বাধ্য করেছিলেন । উল্লেখ্য, বালকাঁটর মাতা ছিল পরমা- 

সুন্দরী বিধবা ফুবতী। এই যুবতী রমণীর পত্রের প্রতি চৈতন্যদেবের 

আঁতীরন্ত স্নেহকে দুজ্টজনেরা কুচোখে দেখলে প্রভুর এঁশ্বরীয় মবাদার হানি 
ঘটবে বলে কড়া মন্তব্য করেছিলেন দামোদর ॥ চৈতন্যদেব এই ঘটনার পর 

দামোদরকেই কম্টিপাথর হিসেবে পেয়ে পরম বান্ধব আখ্যা দিয়ে সোজা 
নবদ্বাঁপে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, আরও অনেক 
কম বয়সী সাধিকা বিষপ্রয়ার্দেবীকেও এই একইভাবে শংঙ্খলার গনিগড়ে 
আগিয়ে রাখার জন্য আভভাবক [হিসেবে প্রয়োজন শৃধুমান্র দামোদরকেই । 

পদকতাঁ বলরাম দাসের পদে নবীনা সাধিকার কথা-- 

বিফ-ুপ্রিয়া নববালা, হাতে ল'য়ে অপমালা 
রুই রুই জপে গৌর নাম । 

নবীনা ষোগিনী ধনি, 'বরাহণণ কাঙ্গালিন”, 
প্রণময়ে নীলাচল ধাম ॥ 

সব্ব অঙ্গে মাখা ধুলা , লম্বাকেশ এলোচুলা, 
সোনার অঙ্গ আত দৃরবল। 

বলরাম দাস কয়, শুন প্রভু দয়াময় 

মৃছায়ে দাও দেবী আঁখ-জল ॥ 

বিফৃপ্রয়াদেবীর সাধিকা জীবনে অপাঁরহার্য ছিলেন দামোদর । ভারতের 

সাধিকাতে' দোখ-_-“বিফুপ্রয়ার তীব্র বিরহ সাধনার কথা» বিরহ আগ্রমর 

পণ্চতপার কথা, অন্তযমিশ প্রভু শ্রীচৈতন্য জানতেন ৷ আরো জানতেন তাঁর এই 

তপস্যার ক্রামক সিম্ধির কথা । কিন্তু সব জেনেও প্রভু বিফণপ্রিয়ার বাহিরঙ্গ 

জশীবনের চারধারে সতর্ক হন্তে তুলে দিয়েছিলেন কঠোর নিরল্লণের অনড় 

প্রাচীর । 

জি তরলের কিক ক'রে নিয়োছিলেন 

প্রভু । নারী সামিধ্য বা নারী সম্ভাষণ থেকে নিজেকে দূরে সারিয়ে 

রেখেছিলেন তিনি । বলা বাহুলা, বিষ্নুপ্রয়া ও তাঁর নিজের সম্পরকিতি এই 

নিয়ল্পণের মূলে ছিল লোক্ষ-শিক্ষাদান। গোপাপ্রেম সাধনার পথে যারা 
আসবে, তারা সমন্ত কামনা-বাসনার বীজকে দশ্ধ ক'রে আসবে, এই ছিল 

তাঁর আধ্যাত্বিক উপদেশের নিষ্যসি । আর সেই জনোই কঠোর 'নিয়ন্মণের 
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গড়ে নিজেকে এবং নিজের ভন্ত শিষ্যদের বেধে নিয়োছলেন তিনি ।... 
বলা বাহুলা, জননীর নাম ক'রে বললেও তরুণণী ভাবাঁ বিষ্দাপ্রয়ার 

রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাঁর আচার আচরণ নিয়ম্লণের কথাটিই ছিল শ্রীচৈতন্যের 

আসল উদ্দেশ্য । তিনি জানতেন, নবদ্বীপে তাঁর গৃহে সতত হাজির 
রয়েছেন ভন্তু বংশীবদন আর তাঁর চিরাবশ্বন্ভ বায়ান গৃহভূত্য ঈশান । 

তাছাড়া, শ্রীবাস প্রভাতি হ্থানীয় বৈষ্ণব ভস্তেরা সদাই জননী শচীদেবীর 
মাদেশ পালনে বত্ববান। প্রয়োজন হলে জীবন বিসর্জন দিতেও তাঁরা 

'উৎসৃক। দেখাশুনা করার লোকের কোনো অভাব সেখানে নেই, অভাব 
রয়েছে এমন একজন কঠোর ন্যায় নীতানষ্ঠ তত্বাবধায়কের যার ভূ ভঙ্গীতে 

সবাই ভীত সম্বন্ত থাকবে, সংযত করে রাখবে তাদের আচার আচরণ । 

দামোদর পণ্ডিত ছাড়া এমন ব্যান্ত আর কে আছে? তাই প্রভু তাঁর 
ওপরই সোদন ন্যন্ত করলেন নবদ্বীপের গৃহের সমস্ত ছু সামাজিক 

দায়িত্বের ভার | 

_ শবষীপ্রয়াদেবীর সাংসারক জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে পপরমাপ্রকাতি 

বিষণুপ্রিয়ায়' বলা হয়েছে--“ধনী সনাতন মিশরের একমাত্র কন্যা হয়েও বাবা- 
মার অত্যধিক স্নেহ সমাদরে তিনি কখনো নিজ কর্তব্যে উদাসীন হনান। 

বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীর অন্তরাঁটকে তিনি এমনভাবে চিনে নিয়ে ছিলেন 

 ষেস্বামীর জগৎকল্যাণ ব্রতে তাঁর নিজেরও একটি স্থান তান আবিচ্কার করে 
ফেলেছিলেন । তাঁর চরিন্লের বৈশিষ্ট্য হলো--আদর্শ গৃহণীর মতো 

গৃহকার্ষের দায়িত্ব 'অক্ষুপ্র রেখেও স্বামীর বৃহত্তম কর্মে অংশগ্রহণ করে 

নিজেকে কতার্থ জ্ঞান করতেন । তাই বিষ্ণুপ্রিয়া হয়ে উঠলেন শ্রীগৌরাঙ্গ- 

প্রিয়া। আদর্শ গৃহিণণ হয়েও নারীদের মণ্যে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তীতি দ্বারা 
নীরব সাধনায় সকলের শ্রম্ধা আকর্ষণ করলেন । 

“নারীর কর্তব্য সব কাঁরয়া পালন । 

জগতের নারীবন্দে করান শিক্ষণ ॥% 

চৈতন্যদেব যেমন নীলাচলে বসে বিষ্ীপ্রয়াদেবীকে নিয়ে চিন্তাভাবনা 

করতেন তেমান বিষ্ঠৃপ্রয়াদেবীও চৈতন্যদেবের সঙ্গে নবদ্বীপের গৃহে বসেই 
যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন বলে বৈষব ভন্ত গ্রন্হাদতে জানা যার । 

শবফপ্রিয়া চারতে'--শবফ্ঠীপ্রয়াদেবীর আদেশে শচশমাতার অনুমাত লইয়া 
কাণ্চনা একবার নীলাচলে প্রৃকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। প্রাতি বৎসরই 
নবদ্বীপ হইতে অনেক নরনারশ প্রভুকে দর্শন শি মশীলাতাহর  আইইলানন ॥ 

৪১ এ 



সেই সঙ্গেষ্টকান্চনাও গয়াছলেন । দামোদর পাণ্ডিত সঙ্গে ছিলেন। সখাঁর 
প্রীত দেবীর আদেশ ছিল, তান তাহার প্রাণবল্লভের সাহত একবার সাক্ষাৎ 

কাঁরয়া আসিবেন। শুধু সাক্ষাৎ করিলে হইবে না, দেবর পক্ষ হইতে 
প্রনুকে দুই একটা দুঃখের কথা বূলিয়া আসিতে হইবে ।, 

অজ্প দিনের মধ্যেই শচীদেবীর শারখীরক অবন্ছার চরম অবনাত ঘটল। 

ওই:অবস্থাতেই আবরাম পুত্রের নাম জপ করে চলেছেন তানি । :বফুপ্রিয়া 

নাটকে" দেখি ঘোরের মধ্যে শচশমাতা বলে বাচ্ছেন-- 

| পরাগ গৌরাঙ্গ আমার, 
(এ) নেচে চলেষায় ॥ 

(তোরা ) দেখাব যাঁদ আয় । 

. প্রেমেতে পাগল পারা, 

জীবদুখে কাঁদে গোরা, 

ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে 

(পুনঃ ) ধরাতে লুটায় 

সোনার গৌরাঙ্গ বলে 

আয় সবে আয় 

(গৌর আমার বলে রে ) 

হরে কৃষ্ণ হরে রাম, 

বলরে মুখে অবিরাম, 

পরমায় অল্প জীবের 

সময় বয়ে যায়। 

শচীমায়ের অন্তিম অবস্থার সংবাদ পেয়ে গোটা নবদ্বীপের লোক 

চৈতন্যদেবের বাড়তে :ভিড় করল। হার সংকীত“নের মাধ্যমে গৌরবন্দনা 

চলল । এ সময় বিষুপ্রয়াদেবীর একমান্ন কাজ ছল সবসময়ই শাশুঁড়র 

কাছে বসে থাকা। অবশেষে শেষ অবন্থা উপনীত হলে. শচীমায়ের 

ইচ্ছানুষায়শ 'দিব্যযানে ফুল সাজিয়ে শচমাতাকে নিয়ে যাওয়া হল গঙ্গার 

তশরে। দোলায় চড়ে মুখ বস্তাবৃত করে সঙ্গে সঙ্গে চললেন বিষ্নুপ্রয়াদেবী, 

শেষ বিদায়ের ক্ষণে শচীমাতা বিষুপ্রিয়াদেবীকে বুকে জাঁড়য়ে ধরেছিলেন । 
এ স্ময় নাক গৌরাঙ্গদেব “রসরাজ মূরিতে” শেষ দর্শন দিয়েছিলেন 
জননীকে । িফুপ্রয়াদেবী সেই মূর্তি দেখে মুছা গিয়েছিলেন । গবকুুপ্রয়া 
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চাঁরতে' আছে এর সমর্থন। 'ভল্বন্দে উচ্চৈঃস্বরে কা্দিতে কান্দতে হরিনাম 
সংকণর্তন কাঁরতে লাগিলেন । সংকীর্তন-ষজ্ঞেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ অলক্ষ্যে আসা 
রসরাজ-মৃর্তিতে জননীকে শেষ দর্শন দিয়া গেলেন। শ্রীমতশ 'বিফপ্রযাদেবী 

প্রাণবল্পভের রসরাজ-মার্ত দৌখিয়া গঙ্গাতীরেই মাচ্ছত হইয়া পাঁড়লেন।১ 
চৈতন্যদেব জননী শচমাতাকে একদিন বলোছিলেন-_ 

সকল পাবিন্র করে যে গঙ্গা তুলসী । 

তানাও হবেন ধন্য তোমারে পরাশ ॥-- | চৈতন্য ভাগবত ] 
শচীমায়ের ইহজগত থেকে বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই সংসারে একাকিনী 

বিষ্চুপ্রয়াদেবীর কঠোরতম ভজন সাধনার প্রকৃত শুরু বলা চলে। এতাঁদন 

তাঁর সংসারের শেষ গ্রশ্হি শাশুড়ি বর্তমান থাকায় ঘরের বধূ 1হসেবে নানা 

দায়ত্ব পালন করতে হয়েছে। স্নেহশীলা, পরম মমতামসসশী শাশ্ড়র 
মুখের দিকে তাকিয়ে অনিচ্ছা সন্বেও অনেক কাজ করেছেন তিনি । কিন্ত 
এখন স্বামীর গোষ্ঠীর আর কেউ রইল না ঘরে । অতএব বাধা দেবার] মত 

কেউ না থাকায় বিলাস ব্যসন চিরতরে ত্যাগ করে গ্রহণ করলেন ব্রক্ষচষ* ৷ 

শুরু হল নিরলস গৌরভজন ॥ “অদ্বৈত প্রকাশে" দেখি-- 
-বফ্যৃপ্রয়া মাতা শচশদেবীর অন্তধানে॥। 

ভন্তদ্বারে দ্বার রুদ্ধ কৈলা স্বেচ্ছাক্রমে ॥ 

তাঁর আজ্ঞা বিনা তানে নিষেধ দর্শনে । 
অত্যন্ত কঠোর ব্রত কারলা ধারণে ॥ 

প্রত্যুষেতে স্নান করি কৃতাহিক হঞ্া । 

হারনাম করি কিছু তণ্ডুল লইয়া ॥ 

নাম প্রাত এক তণ্ডুল মৃৎপান্রে রাখর | 

হেন মতে তৃতীয় প্রহর নাম লয় ॥ 

জপান্তে সেই সংখ্যার তণ্ডুল মাত্র লঞ্জা । 

ষত্বে পাক করে মুখ বস্বেতে বান্দিয়া ॥ 

অলবন অনুপকরণ অন্ন লইয়া । 

মহাপ্রভুর ভোগ লাগান কাকৃতি করিয়া ॥ 

বিবিধ বিলাপ করি দিয়া আচমনশ ॥ 

মুছ্টিক প্রসাদ মাত্র ভুঙ্জেন আপান ॥ 
অবশেষে প্রসাদান্ন বিলায় ভন্তেরে। 
এঁছন কঠোর ব্রত কে কারিতে পারে ।-- 
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বিফঠুপ্রপ্াদেব+র ব্রক্ষতর্যকালীন দিনাতিপাতের বর্ণনা পাই, শ্রীগৌরহারির 
অত্যন্ত চমৎকার ভোমলীলামৃত (নবদ্বীপ বিলাস )' গ্রচ্হে। এখানে 

ঘলা হয়েছে শ্রীশ্রীগোরবিম্বম্ভরের প্রেমভস্তি-স্বরশিশিনশ শ্রীবিফযুপ্রিয়াদেবী 

তদাভন্নবিগ্রহ স্বয়ং গৌর সুন্দরই । তাঁহার কপার লেশমান্ত"লাভ হইলেই 
জীব ধন্যাতিধন্য হন, তাহার শ্রীগুরু বৈফবানুগত্যে নামভজনে নিষ্ঠা 
বার্্ধত হয়। তিনিই শ্ত্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ-্লঈলায় নামভজন-_-শিক্ষা- 
দাশ্রী আদর্শ আচাষ্য। তান ষোল নাম বাপ্রশ অক্ষর নাম উচ্চারণান্তে 

একাট তণ্ডুল রক্ষা কাঁরয়া যে কয়াট তণ্ডুল হইত, তাহা রম্ধন কাঁরয়া 
মহাপ্রভুকে ভোগ দিয়া সেই প্রসাদ গ্রহণ কারিতেন। প্রসাদ গ্রহণকালেও 

বিপ্রলম্ভের সাহত নাম গ্রহণ করিতেন। এইরপ তাহার 'দিবারান নাম 
ভজনে আতিবাহিত হইত ।, 

চৈতন্যদেব সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করার পর থেকে বিষণুপ্রয়াদেবণ স্বামশর 

বাবহ্ৃত যাবতাঁয় সামগ্রী, এমনাক শয্যাঃ পালঙ্কটি পর্যন্ত লযত্ধে রক্ষা করে 
এসেছেন । এখন আর একটি বড় অবলম্বন ও কর্তব্য হয়েছে তার । স্যাম 

প্রদত্ত চরণ পাদুকা পৃজার মাধ্যমেই বিষদীপ্রয়াদেবী সখশীগণসহ এক 
উন্তমণ্ডলী গড়ে তুলতে সক্ষম হলেন । ইতিমধ্যে বংশীবদনকে মন্রশিষ্য করে 

[বধণুপ্রিয়াদেবী আচার্ধযার আসনে আসান হয়েছেন । প্রকৃতপক্ষে গৌরাঙ্গ- 

দেবের আদর্শকে সামনে রেখে পরোক্ষে বিষ্যীপ্রয়াদেবী মহাপ্রচারকর্পে ব্রতশ 

হলেন ॥ 'বিষ্ঠীপ্রয়াদেবীর কঠোর ভজনের ফলে নবদ্বীপের রমণণরাও দলে 

দলে যোগ 'দয়েছিলেন গৌর আরাধনা যজ্ঞে। 

শচনীমাতার জশবিতাবন্থায় প্রভুর গৃহের বাইরের দ্বার খুলে রাখা হতো, 

কারণ ভতশ্তেরা প্রভু জননীকে প্রণাম নিবেদন করতে আর তাঁর খোঁজ খবর 

নিতে আসতেন ॥ তাঁর তিরোধানের পর নিজের বাহরঙ্গ জীবনের ওপর 
বিফুপ্রয়া টেনে দিলেন এক কৃষ্ণ ববানিকা । 

শুধু খিড়াকর দ:য়ারটি রইল খোলা । এই দ:য্লার দিয়ে পূর্ব অভ্যাস 
মতো শেষ রাতে একবার তিনি বাঁহর্গত হতেন পৃণ্যতোয়া গঙ্গায় অবগ্নাহন 

করতে। সঙ্গে থাকতো বহ্ধ ভূত্য ঈশাণ এবং ভভ্ত প্রবর বংশশবদন ॥ স্পান- 

তপণণ শেষে ঠাকুর ঘরে গিয়ে তিনি বসতেন প্রভুর কান্ঠ পাদুকার সম্মথে। 

প্রহরের পর প্রহর আতবাহত করতেন ভজন-পৃজনে ও মানসলণলা দশননে ॥ 
| [ ভারতের সাধিকা ] 

শচীমাতার মৃত্যুর কিছযাদিনের মধ্যেই গৃহভূত্য ঈশাপ দেহ রাখল। 
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সর্বক্ষণের একজন মরমণ সেবককে হারয়ে িকযৃপ্রিয়াদেবীর দযখ বহুগুণ 
বৃদ্ধ পেল। তিন এসব ভুলতে আরও উচ্চমাগ্গায় সাধনায় প্রবেশ করেন। 

দামোদর পশ্ডিত মারফত বিষ্যপ্রয়াদেবীর কঠোর ভজন সাধনার কথা 
নীলাচলে চৈতন্যদেবের কাছে গিয়ে পৌৌঁছেছিল । “অদ্বৈত প্রকাশ" গ্রন্হ থেকে 
উদ্ধৃতি দেওয়া বাক-_ 

স্্যে কষ্ট সহেন মাতা কি কহিমু আর । 

অলোক শান্ত বিনা এঁছে শান্ত কার ! 

তাহা শুন মোর প্রভু করয়ে ক্রন্দন । 

কফ ইচ্ছা মান করে খেদ সম্বরণ ॥ 

বিষ্যপ্রয়াদেবীর এ হেন কঠিন সাধনার খবর পাবার কিছুদিন আগেই 

চৈতন্যদেব মাতার বিয়োগ সংবাদ পেয়েছেন ॥ মাতৃবিয়োগে মনে ব্যথা 

পেয়োছলেন তানি । এবার পেলেন আরও কঠিন দু:খ । যাঁদও বিষ্াপ্রয়া- 

দেবীর এই উচ্চমাগ্ায় সাধিকা রুপাঁটই তাঁর একান্ত আভপ্রেত ছিল । তিনি 
বুঝে নিলেন এবার তারও স্বধামে যাবার সময় হয়েছে। প্রয়োজন নেই আর 

বেচে থাকার। তাছাড়া একে একে আসছে প্রিয়জন হারানো সংবাদ । 
ঈশাণের মৃত্যুও তাঁর কর্ণগোচর হয়েছে । এবার তাঁরও বিদায় প্রন্ততির 
পালা । শীবক্াপ্রয়া চারতে'-- 

প্রভু শুনিলেন, তাহার প্রাণাপ্রয়া বিষ্কীপ্রয়া সন্যাসী সাজয়াছেন। 

মনে দারুণ ব্যথা পাইলেন ॥। নিদারুণ মনঃকম্টে প্রভু নীলাচলে বাঁসিয়া এই 

সময় কঠোর হইতে কঠোরতম শ্রীকৃষ্-ভজন আরম্ভ করিলেন । প্রভু মনে মনে 

ভাবিলেন, এতাঁদনে তাহার নদশয়ার লীলা সাঙ্গ হইল । এত আদরের প্রেমযয়ণ 

প্রাণাপ্রয়া বিষ্প্রিয়াকে সন্ন্যাঁসনী সাজাইলেন ! তাঁহার নরলশলা পূর্ণ 
হইল 1.*****কাঁলহত জীবের মঙ্গলের জন্য তাঁহার সন্্যাস গ্রহণ, জশবাঁশক্ষার 

জন্যই তাহার দশন-হশীন-বেশে এই কঠোর সাধনা । লোকশিক্ষার জন্যই তাহার 

ভন্তবেশ। ***তাঁহার সাধবী ঘরণী লোকাশিক্ষার জন্য প্রাণবল্লভের পথানুসরণ 
করিলেন দোঁথয়া পাঁতিতপাবন দয়াল প্রভু আমার 'নশ্চিন্ত হইয়া অপ্রকট 

হইলেন। শ্রীগোৌরাঙ্গ লীলা এতাঁদনে পূর্ণ হইল | 

নশলাচলধামে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ৯৩৯ বঙ্গাত্দের ৩১শে আষাঢ় (১৫৩৩ 

খঁঃ) তাঁর ইহলশলা সাঙ্গ করলেন । যোগ্যতমা উত্তরসূরী হিসেবে নবদ্বীপ 
ধামে রেখে গেলেন সাধিকা িষণুপ্রিয়াদেবীকে । নীলাচল থেকে মহাপ্রভুর 

অপ্রকট হবার সংবাদ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল নবন্বীপেও ॥ বহু; ভন্ত এ 
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সংবাদে মৃর্ঘত হলেন। কেউ কেউ প্রাণত্যাগও করলেন । আর মান 
৩৮ বছর & মাস.বয়সে বৈধব্যকে বরণ করলেন 'বিফযপ্রয়াদেবী ॥ নতুন করে 
প্রগলিন হবার অবস্থা তার । শেষ আশার দপাঁটও যে ভে গেল। বন্ধ 

হয়ে গেল শিড়াকির দুয়ার । প্রাতজ্ঞা করলেন পুরুষদের মুখও আর তিনি 
দর্শন করবেন না। “অনুরাগবল্পশীতে” আছে-- রর 

_-প্রভু অপ্রকটে বিষ্ঠুপ্রয়া ঠাকুরানণ । 
বিরহ-সমদ্রে ভাসে দিবস রজনী? ॥ 

বাড়ীর ভিতর দ্বার মুদ্রিত কারিয়া । 

ভিতরে রহিল দাসণ জনা কথো লৈয়া ॥ 

দুই দিগে দুই মই ভিতে লাগা আছে। 

তাহে চড়ি দাসী আইসে যায় আগে পাছে ॥ 

ভিতরে পুরুষ মাত্র যাইতে না পায় । 

দামোদর পণ্ডিত যায় প্রভুর আভ্ঞায় ॥ 

পণ্ডিতের অদ্ভুত শান্ত অচ্ভুত প্রকাতি। 

মহাপ্রভুর গুণে নিরপেক্ষ যাঁর খ্যাতি ॥ 

কদাচ কেহ করে অল্প মধ্যদা লঙ্ঘন ॥ 

সেই ক্ষণে দণ্ড করে মধ্যা্দা স্থাপন ॥ 

নিরবাঁধ প্রেমাবেশ বাহার শরীরে । 

হেন জন নাহি সে সঞ্চকোচ নাহ করে ॥ 

গাঙ্গাজল ভরি দুই ঘট হন্ডে লইয়া । 

সেই পথে লঞ্জা যায় নিলক্ষে চলিয়া ॥ 

প্রত্যহ সেবার লাগ লাগে যত জল। 

প্রায় দামোদর তত আনয়ে একল ॥ 
বাহরাচরণ লাগি দাসগণ আনে। 

কলস লৈয়া যবে যায় গঙ্গাস্নানে ॥ 

চৈতন্যদেবের 'বদায়ে বেদনা 'বিধূরা বিফপ্রয়াদেবীর মনের সঙ্গে সঙ্গে 

শরশরও প্রায় ভেঙে গিয়েছিল । অসহ্য বিরহ যাতনায় তিনি প্রায় নিদ্রাহীন 
হয়েছিলেন । তাঁর শরীর তনু হয়়োছিল চতুর্দশীর চাঁদের মত ক্ষাণ। 

ভান্করত্বাকরে-_- 

| প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা ত্যাজল নেন্েতে। 
কদাচিৎ নিদ্রা হৈল শয়ন-ভূমিতে ॥ ৪৮ ॥ 
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কনক জিনিয়া অঙ্গ সে আত মালন। 

কষ চতুদ্্শীর শশশীর প্রায় ক্ষণ ॥৪৯ 

শচশমাতার মৃত্যু শোক সামাল দিতে বিষুপ্রয়াদেবীকে ডুব 'দিতে 

হয়েছিল কৃচ্ছহসাধনায় । সদশর্ঘ পরমায়হ নিয়ে তান চৈতন্যদেব বিহনে 

সাময়িকভাবে ত্যাগ করোছিলেন অন্ন-জল ৷ বংশীশিক্ষায়”_ 

বিষুপ্রিয়া আর বংশ" গৌরাঙ্গ বিহনে। 

উম্ন্ডের ন্যায় কান্দে সদা নহ্বক্ষণে ॥ 

দুই জনে অন্ন-পান করিরা বঙ্জজন। 

হা নাথ গোয়াঙ্গ বলি ডাকে সর্বক্ষণ ॥ 

এক সময় চোখের জল মুছে শ্রি্রীবিষণুপ্রিয়াদেবী মহাযোগিনী সাজিগ্লা 

রুদ্ধদ্বার-গৃহে বাঁসয়া কঠোর ভজন করিতে লাগিলেন। কির জাবের 

মঙ্গল-কামনায় দেবী জশীবন উৎসর্গ কাঁরলেন ॥? (বষৃপ্রয়া চারত)। তপাদ্বিনী 

বষ্যৃপ্রয়াদেবী শান্ত সমাহিত চিত্তে পরবতাঁ সাধনার ভ্তরকে চরমতন 

কচ্ছুসাধনার পধাঁয়ে উন্নীত করোছলেন । চৈতন্যদেবের ক্ষুদুঃশয়ন কক্ষের 

ভামিশয্যায় তাঁর এই সাধনাকে “নদীয়ার মহাগম্ভীরা লীলা" বলে আখ্যায়ত 

করা হয়। 

এই যে বিফুপ্রিয়াদেবশীর কঠোরতম কৃচ্ছসাধনা--এই অনংপ্রেরণা আসলে 

গিনি পেয়েছেন পাঁতিদেবতা চৈতন্যদেবের জীবনাচরণ থেকেই । যাঁদও 

চৈতনাদেব প্রদর্শিত এই পৃথাবলদ্বন করার জন্য তান আগ্রহ হয়ে উঠে 

ছিলেন বহুদিন । অক্পাঁদনের ব্যবধানে শাশাড় এবং স্বামীর ইহজগত থেকে 

গবদায় বিষতুপ্রয়াদেবীর জীবনে বড় দুটি ধাকা ছিল। এবং এই দুটি ধাবা 

ভজন সাধনে বিষ্ীপ্ররাদেবীকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে বহং 

যোজনের পথ । তাঁর সাধনার গসাঁম্ধ' অনেক কম সময়ে হয়োছিল বলেই তাঁর 

দীঘাঁয় পথ কেটেছে আহার্যের 'িৎ ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে । 

মহাবৈষণবী 'বিষ্চপ্রিয়াদেবী একটি বিষয়ে খুব কঠোর ছিলেন। তাঁর 

ভজন মান্দরে সখী কাণ্থনা, মালিন*দেবধ ও সেবক বংশীবদন ছাড়া আর 

কাউকে 'তাঁন প্রবেশাধিকার দেনান। তাঁর কঠোর ভজনের সংবাদ শুনে 

অদ্বৈত প্রভু শাম্তিপুর থেকে তাঁর সেবক ঈশাণ নাগর কে নবদ্বাপে পাতিয়ে- 

ছিলেন। দামোদর পাঁণ্ডিতের মূখে ভজন প্রণালী বৃত্তান্ত অবগত হস্কে 

আবার শাশ্তিপ্রে গিয়ে তা সে নিবেদন করে?ছল অদ্বৈতপ্রভুকে । আত 

বৃদ্ধ অধ্বৈতপ্রভৃ্ নবীনা যোগিনশ ববঞ্চাপ্রয়াদেবীর মহাযোগ্নীর মত 
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আচরণ শুনে ভাবাপ্রৃত হয়ে “হা কৃ” বলে শিশুর মত অঝোরে কে'দোছিলেন। 

, ঈত্াণ নাগর রাঁচত “অদ্বৈত প্রকাশ" গ্রন্হ এ সম্পারকত তথ্যে সমৃধ্ধ হয়েছে ।. 
বিফযুপ্রয়াদেবীর কঠোরতম ভজন সাধন বৃত্তান্ত ক্রমশঃই ছাড়য়ে পড়তে 

লাগল দূর থেকে দূরান্তরে । উৎসাহী ভন্তমণ্ডলে আলোচনা হতে থাকল 
যে, নীলাচলে মহাপ্রভুর গম্ভশরাললা বড় না নবদ্বীপে বিষ্কাপ্রযাদেবীর 

মহাগম্ভরার আকর্ষণ বেশি? মহাপ্রভুকে বড় অসময়ে হারিয়ে তারা 

বিফুপ্ররাদেবশর নেতৃত্বে গৌর ভজনা করার জন্য একে একে নবদ্বাঁপে ফিরে 

আসতে লাগল । সুসংগঠিত হল ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গৌরভন্তবৃন্দ । তারা 

চৈতন্যদেবের বাঁড়র পাঁচিলের গায়ে অথবা পাশর্ববতর্শ বৈষব ভন্তদের বাড়ীতে 

এসে সাময়িকভাবে আশ্রয় নিতে শুর করল । এরাই দামোদর পণ্ডিতের কাছে 

দাব৭ তুলল যে, বিক্ঠৃপ্রয়াদেবর চরণ-দরশন ও প্রসাদ পেতে ইচ্ছৃক তারা । 
বি প্রয়াদেবীর কাছে দামোদর বিবেচনা ফলপ্রস করার আরজ পেশ 

করলেন। অবশেষে সম্মতি দিলেন বিষ্যীপ্রয়াদেবী। মহাগ্রভুকে ভোগ 

নিবেদন করার পর বিকেলে দর্শন সময় 'নধারত হল । তবে 'নময় করা 

হল দিনে একবারই মাত্র প্রবেশ করা ঘাবে পাঁচলের ভেতরের আঁঙ্গনায়। 

বিফঢুপ্রিয়াদেবীকে দর্শন ও মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদের আশার বিকেল পর্যন্ত 

উপবাস থাকে ভন্তরা । “অদ্বৈত প্রকাশ" গ্রন্হে- 

--ভিন্ত সব আইসে তবে পাইয়া আদেশ । 

বাড়ীর বাহরে চারি দিকে ছানি করি । 

ভন্ত সব রহিয়াছে প্রাণ মাত্র ধরি ॥ 

কোন ভন্ত গ্রামে কেহ আছে আসপাশ ! 
একত্র হঞ্া অভ্যন্তর যান সব দাস ॥ 

তাবৎ না করে কেহ জল পান মান্র। 

অনন্য শরণ যাতে আতি কৃপাপান্র ॥ 

প্রভুকে ভোগ লাগান্মে মহাপ্রসাদ দামোদর পাঁণ্ডত মাধ্যমে ভন্তদের মধ্যে বন্টন 

হয়। ভত্তগণ, দাস দাসী, সেবকবৃন্দ ওই মহাপ্রসাদ গ্রহণের পর পাত্রের গারে 

ঘা লেগে থাকে তাতে নামমাত্র ক্ষুল্লিবৃত্ত করেন বিষ্দৃপ্রয়াদেবা । প্রসাদের 

পাঁরমাণ বিন্দুমান্র বাড়ান না তিনি অথচ ওই সামান্য প্রসাদে ভন্তদের আঁধকার 

হওয়াতে বিফুপ্রিয়াদেবীর জন্য আসলে অবাঁশষ্ট কিছুই থাকে না। বিকাপ্ররা- 

দেবীর”এ আহাঘ্ন সংযম সহ্য করতে পারে না বংশীবদন । সে আড়ালে শহ্ধ 

চোখের জল ফেলে । আর ভাবে বৃথাই,সে দেবীর মল্মশিষ্য হয়েছে। 
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প্রঙগাদ গ্রহণের পর দেবদী দর্শন । তবে তা দামোদরের বিধিনিষেধ মেনে ॥ 

বারাস্দার ভিভে আপাদমস্তক বস্রাচ্ছাদিত বিষ্যপ্রয়াদেবী দণ্ডায়মান 

ভন্তবৃন্দ সুশৃঞ্খলভাবে আমাঙ্গনায় দাঁড়য়ে । একজন দাসী পায়ের দিকের বস্ত্র 
সামান্য উন্মোচন করে। বৈষব ভন্তব্ন্দ দেবর রাতুল চরণ দর্শন করে 
ফুতার্থ হয় । কেউ কেউ হারিয়ে ফেলে বাহ্জ্জান। “অনুরাগবল্লীতে” £ 

পিশ্ড়াতে কাঁড়ার টানা বস্বের আছয়ে । 

তাহার ভিতরে ঠাকুরাণী ঠাড় হয়ে ॥ 

আঙ্গনাতে সব ভন্ত একত্র হইলে । 

দাস যাই কাঁড়ার রণ্েক ধার তোলে ॥ 
চরণ-কমল মান দর্শন পাইতে । 

কেহ কেহ ঢলয়া পড়য়ে কোন ভিতে ॥ 

চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলনকে সুসংগাঠিত করতে বিফ্ুপ্রয়াদেরীর 

যে ভূমিকা ছিল সে সম্পর্কে “পরমা প্রকীতি বিষণাপ্রয়া'য় বলা হয়েছে-- 

শবকৃপ্রিয়াদেবীর সেই দদার্নবার দুঃখ দাহই নদেবাসথ শত্রু-মিনত্র সকলকে 

ভগবানের প্রাত আকৃষ্ট করে এক সুশীতল ছায়ার আশ্রয়ে সকলকে একান্তত 
করেছিল । শ্রীমন্মহাপ্রভ্র এতকাল কৃষপ্রেমে কে*দে কেদে উন্মাদনার 

বিহলতায় যে দুরূহ কাজ সাধন করতে পারেন নি, সেই দুরূহ কর্ম সিদ্ধ 

হলো বিষুপ্রয়াদেবীর দুঃখ জবলার অনল দাহনে ॥ বাহা জশবন চূর্ণ করে 

সর্ব জীবের জন্যে তিনি এক অপরুপ প্রাণ সঙ্গগবনশী প্রস্তৃত করলেন । তাই 
প্রভুর নবলণলায় বিষুপ্রিয়ার ভূমিকা আভনব ।, 

এমানি সময়ে নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হ'ল উনিশ বছরের তরুণ ধুবক 

জ্রীনবাস। রাঢ়ীয় শ্রেণীর কুলখন ব্রাহ্মণ চৈতন্য দাসের পুত্র সে। ছোটবেলা 
থেকেই শ্রীনিবামের মনে বৈরাগ্য উদত হয়োছিল। চৈতন্যদেবের সাক্ষাং 

দর্শন লাভের আশায় সে নশলাচলে গিয়েছিল । কিন্তু নীলাচলে পেশীহুরার 
আগেই সে জানতে পারে চৈতন্যদেব অমতলোকে চলে গেছেন। অন্যদিকে 

চৈতন্যদেব পূর্বেই বুঝোছলেন শ্রীনিবাস নীলাচলে আসবেই । তাই মৃত্যুর 
কিছাঁদন আগে 1তান পশ্ডিত গোস্বামী গদাধরকে আদেশ 'দয়ে বান, 
শ্রীনবাস নীলাচলে এলে তাকে যেন ভাগবতের কৃষ্পলীলামৃত পড়ে শোনানো: 
হয়। কিন্তু পাণ্ডত গোস্বামী গবাধর চৈতন্যাধিরহে কেদে কেদে নিজের, . 
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ভাগবতটিকে চোখের জলে সম্পূর্ণ নম্ট করে ফেলেছিলেন । শ্রীনিবাসের 
সব আশাই ব্যর্থ হয়ে যায় দেখে বন্ধ গোস্বামী গদাধর তাকে নবহ্বীপে 

যেতে নিদেশ করেন । অতঃপর শ্রীনিবাস-- 
নবদ্বীপ প্রবেশিতে দেখে চমৎকার । 

ভক্তগোম্ঠণ-সহ প্রভুর প্রকট-বিহার 0৮ ৪ 

পরম অল্ভূত গৌরাঙ্গের গুণ গাই ॥ 

নবদ্বীপাঙ্গনা সব করে ধাওয়া ধাই ॥ ৯ ॥ 
ভূবন মঙ্গল সঙ্কপর্তন ঘরে ঘরে । 

আনন্দের নদণ বহে নদীয়া-নগরে ॥ ৯০ ॥ 

দেখি' আত্মবিস্মীরত হৈল শ্রীনিবাস । 

কে কাহিতে পারে যৈছে বাড়ল উল্লাস ॥ ১১ ॥ 

এঁছে কতক্ষণ দোঁখ' দেখে তারপর ॥ 
দুঃখের সমহূদ্রে সবে ভাসে নিরস্তর ॥ ৯২ ॥ 
শ্লীনবাস 'বাস্মত হইয়া আগে যায় । | 

প্রভুর আলয় কোথা লবারে শুধায় ॥ ১৩ ॥ [ ভন্তিরক্মাকর 1 

চৈতন্যদেবের বাড়ীর কাছে এসে পাঁচিলের বাইরে বসে চোখের জল ফেলে 

উপবাসে শ্রীনবাস রাত জেগে পড়ে থাকল । সকালবেলা বংশীবদন সে পথ 

দিয়ে যেতে কৌতুহল বশতঃ--- 

[নিকটে আসিয়া পরিচয় জিজ্ঞাঁসল । 

শ্রীনবাস আদ্যোপান্ত সব নিবোদল ॥ ২১৪ [এ] 

বংশশবদন শ্রীনিবাসকে আশ্বস্ত করে এবং বিফপ্রিয়াদেবীর দর্শনলাভ ঘটাবে 

এই প্রাতশ্রুতি 'দয়ে তাড়াতাড়ি কাজ সমাপন করতে গেল ৷ ওঁদকে ঘুম থেকে 

উঠে দাসীকে ডেকে বিষ্বীপ্রয়াদেবী অদ্ভুত স্বপ্নের কথা শোনালেন-- 

 এথা বিষপ্রয়া প্রিয়দাসণ প্রতি কয় । 

দোঁখনহ স্বপন, কফহি মনে যে আছর ॥ ২৫ ॥ 

ভুবন মোহন প্রভু মোর প্রাণপাতি। 

আইলা আমার আগে, কি মধুর গাতি | ২৬৪ 

কত না আদরে মোরে বসায়ে আসনে । 

ধশরে ধীরে কহে মোরে মধুর বচনে দ₹ ৩৪ ॥ 

শ্রীনবাসস্্নামে এক জাঙণ কুমার ! 
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পাইল যতেক দুঃখ--লেখা নাহ তার ৪ ৩৫ 
অদ্য আঁসিবেন তিহ তোমার দর্শনে । 
আপনা জানিয়া কৃপা কারবা তাহানে ॥ ৩৬ ॥ 
এছে কত কাঁহ কি আনন্দ প্রকাশয়া ৷ 

হৈল অদর্শন, দুঃখে বাসন জাগিয়া ॥ ৩৭ ॥ 

বুঝিনু সে মোর প্রাণনাথ-প্রিয় আত । 
মনে হেন হয়--তাঁর হ'বে শখঘু গতি 1৩৮ ॥ [] 

বংশীবদন কাজ সেরে দ্রুত ঘরে এসে বিষ্:প্রয়াদেবীকে জানাল 

শ্রীনিবাস বৃত্তান্ত । বিবষ্ঠপ্রয়াদেবী বুঝলেন চৈতন্যদেবের মাহিমা]। 

শ্রীনবাস সে সামান্য কোন বৈষ্ণব ভন্ত নয়, একথা তিনি অনুমান করে 

নিলেন। তাকে দিয়ে ভাবষ্যতে বৈষব জগতের অনেক অসাধ্য কর্ম সাধিত 
হবে। অতএব শ্রীনিবাসের সুপ্ধ শান্ত জাগ্রত করতে হবে এই চৈতন্যদেবের 
ইচ্ছা, তাই ভোর রাতে বিষ্যপ্রয়াদেবীকে প্রভুর ওই স্বপ্নে দর্শন দেওয়া!। 
স্বামী তাঁকে দিয়ে এভাবে মহানকার্য করাতে চান ভেবে 'কিষ্ুপ্রিয়াদেবীর 

দুচোথ বেয়ে আনন্দাশ্রয নেমে এল ॥ ভভ্তিরত্বাকরে-- 

হেনকালে শ্রীবংশীবদন জানাইলা । 

নীলাচল হৈতে শ্রীনিবাস এথা আইলা ॥ ৩৯ ॥ 

শুনি ঈশ্বরীর ইচ্ছা হইল দেখিতে । 
শ্রীনবাস গেলেন শ্রীঈম্বরী সাক্ষাতে ॥ ৪০ ॥ 
প্রেমধারা নেত্রেতে বহয়ে নিরন্তর । 

ধরণী-্লোটাঞ্া কৈল প্রণাতি বিস্তর ॥ ৪১ ॥ 
্রীনিবাস প্রণময়ে শাঁনয়া ঈশ্বর । 
দাঁড়াইল সঙ্গোপনে গৌরাঙ্গ স্মঙাঁর ॥ ৪২ ॥ 
প্রভুর বিচ্ছেদ-দাবানলে জলে হিয়া ॥ 

তথাপি উল্লাস শ্রধীনবাসে নিপাখিয়া ॥ ৪৩ ॥ - 

বাংসল্যানঃগ্রহে 'কাহ' মধুর বচন । 

শ্রশীনবাস-মস্তকে দিলেন শ্রণচরণ ॥॥ ৪৪ ॥ 
মহাপ্রসাদ ভূঙ্গাইতে আজ্ঞা দয়া । 

হইলেন স্তব্ধ, নেত্রজলে ভাসে হিয়া ॥ ৪৫ ॥ 

শ্রীনিবাসে দল কেহ প্রসাদ বিরলে ।' 

পাইল প্রসাদ, সন্ত হৈয়া নেত্জলে 11 ৪৬ ॥ 

৯০৭ 



চৈতন্যদেবের সম্গ্যাস গ্রহণের পর তপশ্চাঁরণী বিফণুপ্রিয়াদেবী এই প্রথম 

স্বামীকে স্মরণে এনে মাথার ঘোমটার সামান্য আড়াল সাঁরয়ে কোন পর 

পুরুষের মুখ দর্শন করলেন। এ ছাড়াও শ্রীনিবাসেয বৈরাগী হবার 
মনোবাসনা তিনি ত্যাগ করার নির্দেশ দান করেন। অবুঝ শ্রণীনবাস আত্মপক্ষ 
সমর্থনে যখন, অঙ্পবয়সে ।চৈতন্যদেবের সন্যাসের উদাহরণ তুলে ধরল 

তখনধাঁবক্ীপ্রয়াদেবী তাকে আর নিরস্ত করতে না পেরে তানি আরও 
দুঃসাহসশ কার্য করে বসলেন । শ্রীনিবাসকে তিনি তাঁর তপস্যালব্ধ স্পর্শ 

'দিয়ে শান্তি সন্তারত করলেন! উপাস্থিত বৈফব-ভন্তবৃন্দ বিস্ময়ে অবাক 
হয়ে গেলেন এই ভেবে যে, জগতে শ্রনীনবাস এত বড় সৌভাগ্যবান যে 

বিষ্প্রয়াদেবী তার মাথায় পাদস্পর্শ দেবার মত অসম্ভব কাষণটি করলেন ! 

অতএব শ্রীঁনিবাসের প্রতি দেবীর অপার কূপা দেখে সবাই তাকে বিষ্-প্রয়া- 

দেবীর “বরপূত্র বলে মান্য করতে শুরু করল । 

বিষদপ্রয়াদেবীর পাদ স্পর্শে শ্রীনিবাসের মধ্যে. প্রেমাবেশ ঘটেছিল। 
প্রেমানশ্দে কাঁদতে কাঁদতে সে দেবীর চরণতলে লুটিয়ে পড়লে 'বিষ্বীপ্রয়াদেব 

তাকে বৈষব ধর্ম প্রচারার্থে বেশ কিছু তীর্ঘস্থানে পাঠিয়োছলেন। তাঁর 

নদেশ-- 
টিনার নাসিজারিন রবিন 

তোমাতে চৈতন্য-শান্ত ইথে নাহি আন ॥। 

তবে শাম্তিপূর যাই খড়দহে যাবে। 

আচার্য্য গোসাঞঞ দোখ পরিচয় পাবে ॥। 
খড়দহ যাইয়া দোঁখবে 'নত্যানন্দ । 

তোমা পাইক্লা জাহুবার হইবে আনন্দ ॥ 
বিলম্ব না কর বড় যাও শীঘ কারি । 

অনেক দোঁখবে শ্ানবে রূপের মাধূরণী ॥। 

সর্বন্ত মিলন করি যাও বৃন্দাবন । 

সর্বসাঁম্ধ হবে পথে করিবে স্মরণ ॥ [ প্রেমবিলাস ) 

উল্লেখ্য, বিষুপ্রিয়াদেবীর নির্দেশ মতই শ্রশীনিবাসাচার্য পরে সংসারণ 

হয়োছিল। এবং বৈফব ধর্ম প্রচার ও প্রসারে বৃহত্তর ভূমিকার অবতীর্ণ 

হয়োছল । তার ভেতরের সংপ্ত স্রোতস্বনী কুল কুল ধারায় প্রবাহত হয়োছল 

বিকাপ্রয়াদেবীর শত্তি প্রদানের ফলেই । 

তেজস্বিনী নারণী হিসেবে বিষ্দাপ্রয়াদেবীর আরেকটি পাঁরচয় এখানে তুলে 
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ধরা প্রয়োজন বলে মনে করেছি । শ্রীনিবাসকে পণ্ডিত গোস্বামী গদাধর 

নবদ্বীপ প্রেরণ করার সময় নবচ্বীপের দাস গদাধরকে জ্ঞাত করার জন্য 
কিছু বন্তব্য প্রহেলি আকারে বলেছিলেন । ভগ্ন হৃদয় শ্রীনিবাস নবদ্বীপে 

চিরে এসে সমজ্ভ একেবারেই ভুলে যায় । পরে যখন তার প্রহেলিটি মনে 

পড়েছিল তখন দাস গদাধরকে তা বললে দাস গদাধর তার ওপর ক্ু্ধ 

হন ও শ্রশীনিবাসকে ত্যাগ করেন । আসলে গোস্বামী গদাধরের মত্যু সংবান্গ 

নীলাচল থেকে নবদ্বীপে ততক্ষণে পেশছে গিয়েছিল। দাস গদাধরের 

অন্যান্য অনুগামশ বৈষবগণও শ্রনিবাসকে ত্যাগ করেছিলেন এই ঘটনায় । 

প্রীনিবাসের শিষ্য মনোহর দাসের 'অন্রাগবল্লশ? থেকে জানা.বায় বিষহৃপ্রিয়া- 

দেবীর ইচ্ছায় ও উপস্থিতিতে দাস গদাধর দেবীর আদেশ মেনে নিয়ে 

শ্রশীনবাসের সব অপরাধ মার্জনা করেছিলেন, অবশেষে প্রেমালিঙ্গন দান 

করেছিলেন । স্বভাবতই দাস গদাধরের অনুগামণী নবদ্বীঁপের বৈফাবগণও 

শ্রীমিবাসকে আন্তরিকভাবে কাছে টেনে নেন। 

বিফযপ্রয়াদেবীর আকুল আহ্বানে চৈতনাদেব তাঁকে মাঝে মধ্যেই ্বগ্নে 
দর্শন দেন। নিশি করেন পরব কর্মপন্হার ও পদ্ধাতির । ঘরে বিষ 

মূর্তির নীচে কাণ্ঠ পাদুকা রেখে, বহুক্ষণ বৃকে জাঁড়িয়ে ধরে আকুল কান্নায় 

[ভাঁজয়ে দিয়েও যেন আশা মেটেনা বিষ্প্রিয়াদেবশীর । কোথায় যেন একটা 

অপ্রাঞ্ধি রয়ে যাচ্ছে। তিনি তো চৈতনাদেবকে এখন সশরীরে সর্বদাই 

নবদ্বাঁপে বিরাজিত দেখতে চান । কিছ চৈতনাদেব তো অমৃত লোকে গমন 

করেছেন। কিভাবে এটা সম্ভব হবে তা গভীরভাবে বিচলিত করে তোলে 

বিষপুপ্রিয়াদেবীকে । তিনি ভাবেন চৈতনাদেবের বাণশও যে অমোঘ সত্য। 

তান তো বলেছিলেন-- 

শুন দোধ বিষুপ্রিয়া, তোমারে কহিল ইহাঃ 
যখনে যে তৃমি মনে কর। 

আমি বথা তথা যাই, . আছিয়ে তোমার ঠাহি 

এই সত্য কালাম দঢ় ॥ [চৈতনামঙ্গলস্লোচন দাস] 
এসব চিন্তা মাথায় নিয়েই ভেতর বাড়িতে শনে ধান বিষ্প্রিয়াদেবী। 

যাঁদও এই গৃহই তাঁর-ভজনস্পজদ-সাধন-আরাধনা তথা বিশ্রাম ইল । 
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বাইরের বাড়তে শুয়ে আছে সেবক বংশশবদন । সেও বিষ্যৃপ্রয়াদেবীর 
বিরহখিল্ন অবস্থার কথা চিন্তা করতে করতে “হা গৌরাঙ্গ বলে একাঁট 

দী্ঘবাস ছেড়ে ঘৃূমে অচেতন হয়। রাত শেষ হয়ে আসছে এমন সমর 

ভৈতর বাড়ি ও বাহ্্বাড়তে আলাদা আলাদা দই ঘরেই মহাপ্রভু স্বপ্লে 

আবির্ভূত হলেন। তাঁকে যে স্মরণ করেছেন 'িধ্ৃপ্রয়াদেবী ॥ চৈতন্যদেবকে 

তো পণ রক্ষা করতে হবে । 

একই সঙ্গে বিফুপ্রিয়াদেবশ ও বংশশবদন শুনতে পাচ্ছেন চৈতন্যদেবের 

স্বপ্রাদেশ। তিনি বলছেন, তোমাদের ইচ্ছাই বলবতধ হবে। আম ষে 

নিমতলায় ভূমিষ্ঠ হয়োছিলাম সেই নিম গাছটি কাটাবার ব্যবস্থা কর । এ 

নিম কাঠ দিয়েই আমার মার্ত ভাস্কর ডেকে নির্মত করে নবগ্বীপে প্রাতষ্ঠা 
কর। এবং নিত্য সেবা পুজা কর । আম এ মৃর্তিতেই অধিচ্ঠিত থাকবো । 

এ কথা বলেই চৈতন্যদেব দিব্য আলো ছড়িয়ে দিয়ে অন্তার্ছহত হলেন । তন্র 

আলোকচ্ছটায় ও চৈতন্যদেবের কণ্ঠস্বরে বিষপ্রিয়াদেবর ঘুম ভেঙে বায়। 

ওাঁদকে বংশশবদনেরও একই' অবস্থা । দুজনেই স্পঙ্ট শুনতে পেয়েছেন £ 

--আমার আদেশ এই করহ শ্রবণ । 

যে নিম্বতলায় মাতা দিলা মোবে স্তন ॥ 

সেই নিম্ববক্ষে মোর মার্তি নিম্মহিয়া। 

সেবন করহ তাতে আনাম্দত হৈয়া ॥ 

সেই দারু মৃর্ত মধ্যে মোর হবে শ্ছিতি | 
এ লাগি সেবাতে তার পাইবে পিরাতি ৫ [ বংশশীশিক্ষা 

স্বপ্ন শেষে প্রভু প্রভূ” বলে আকুল চশংকার উঠল ভেতর ও বাইরের ঘরে । 

ঘোর যেন কাটতেই চায় না উভয়েরই । 

প্রভুর একথা স্বপ্নে শ্রবণ করিয়া ! 

দুই ঘরে দুই জনে উঠিল কান্দয়া ॥ [এ] 
এখানে - প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন বোধ করছি- চৈতন্যদেবের মতি 

'নবদ্বাঁপে' প্রীতষ্ঠা করার জন্য আদেশ হুল এই প্রথম | কিন্তু এটিই গৌরাঙ্গ- 
দেবের প্রথম মর্তি চ্ছাপনের দজ্টাম্ত নয়। এর আগে গোরাঙদেবের 

জীবিতাবস্থায় বর্ধমানের “অম্বিকা কালনা'য় তন্তু গোৌরীদাস পণ্ডিতের 

বাড়িতে গৌর-নিতাই-এর “যুগল মাত” প্রাতষ্ঠা হয়েছে । অবশ্য গৌরাঙ্গ 
দেবের “একক মৃত” নবদ্বীপেই প্রথম প্রাভত্ঠার আদেশ হয় । 

গৌড়মণ্ডলে পাঁরহমণ করা কালীন গোরণদাস পশ্ডিতের বাড়তে যখন 
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শগোৌর-নিতাই কণর্তনানন্দে মত্ত ছিলেন তখন-- 
কান্দি গৌরণদাস বলে পাঁড় প্রভুর পদতলে 

কভু না ছাঁড়িবে মোর বাড়ী ॥ 

আমার বচন রাখ আম্বকা'.নগরে থাক 
এই নিবেদন তয়া পায় । 

যাঁদ ছাড়ি যাবে তৃমি নিশ্চয় মরিব আমি 
রাহব সে 'নরাঁখিয়া কায় ॥ 

প্রভু কহে গৌরণদাস ছাড়হ এমত আশ 
প্রাতমার্ত সেবা কার দেখ। 

তাহাতে আছিয়ে আমি [নশ্চয় জানহ তুমি 

সত্য মোর এই বাক্য রাখ ॥ [দুঃখী দীন কৃষ্দাস ] 

গৌরীদাস গৌর-নিতাইয়ের দুটি আলাদা কাঠের প্রাতিমূর্তি তোঁর করিয়ে 

আনলে গৌর-নিতাই তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। গৌরীদাস অবাক বিস্ময়ে 
দেখে সবই মানবীয় শরীর । কোনাঁটকেই সে কাম্ঠ নামত বা আলাদা বলে 

চিহ্িত করতে পারল না। 

আকুল দেখিয়া তারে কহে গৌর ধীরে ধারে 
আমরা থাকিলাম তোর ঠাঞ্ি। 

নিশ্চয় জানিহ তুমি তোমার এ ঘরে আমি 
রহিলাম এই দুই ভাই ॥ 

এতৈক প্রবোধ দিয়া দুই প্রাভম্ার্ত লৈয়া 
আইল পণ্ডিত বিদ্যমান । | 

চারিজনে দাঁড়াইল পশ্ডিত বিস্ময় ভেল 

ভাবে অশ্রুবহয়ে নয়ান ॥ [এ] 

ওাঁদকে পাখির ভাকে ভোর ঘোষণা হয়। বংশীবদন করযোড়ে বিষণুপ্রিয়া- 

দেবীকে নিবেদন করে স্বপ্ন বৃত্তান্ত । বিফ:প্রিরাদেবীও একই স্বপ্নের কথা 

বলেন বংশঈবদনকে । অতঃপর দুজনে মিলে আলোচনা করে নিলেন 

গৌরীদাসের ঘরে তো গৌরনিতাই প্রভুম্বয় নিত্য বিরাজমান বহুদিন থেকেই । 
এতাঁদনে নবদ্বীপেরও গৌরব বৃদ্ধি পেল। ঘরের ছেলে এখন থেকে ঘরেই 
থাকবেন। সকালবেলাতেই বংশশবদন' স্বপ্লাদেশ সার্থক করতে কর্মকার ডেকে 
নমগ্রাছটি [কাটাল। এবং সুদক্ষ ও প্রসিদ্ধ ভাচ্কর নবীনানন্দ আচার্ধকে 
ডেকে গৌরাঙ্গের দারম্ত নিমাঁণ করতে আদেশ করল । বংশ শিক্ষায় 
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-রূজনণ প্রভাত হইলে ভাকিয়া কামার 

সেই নিম্ব বৃক্ষ কাটে চট্রের কুমার ॥ 
তবে ডাক দিয়া বংশী কহেন ভাস্করে । 

গোৌরাঙ্গের মূর্ত এই কান্ঠে দাও করে ॥ 

ভাস্কর কান্দিয়া কহে মোর শক্তি নাই। 

বংশশ কন 'দিবে শক্তি ঠাকুর নিমাই ॥ 
নিদেশ মত মৃর্তি তৈরি করতে ভাস্করের সময় লেগোছিল পনেরাদন । 

তোর মৃর্তির পাদদেশে বংশীবদন লৌহ অস্তে খোদিত করে 'দিয়োছিল নিজের 

নাম। যে খোদাই নবদ্বীপ মহাপ্রভু বাড়ীর মৃর্ততে আজও স্পস্ট পড়া 

যায় । মৃর্তি দেখে বংশীবদন ভাবল এই ত প্রাণনাথের দর্শন পেলাম । 

এতাঁদন বৃথাই তাঁর বিহনে জালা সয়োছি। “বংশীশিক্ষায়'-_ 
-্তবেত ভাস্কর কার প্রভ্রে প্রণাম । 

নিজ্জনে বসিয়া করে শ্রীমৃর্ত নিম্মাণ ॥ 

এক পক্ষ মধ্যে মৃর্ভ নিম্মাণ করিয়া । 

ঠাকুরে সংবাদ দিল ভাস্কর যাইয়া ॥ 

ঠাকুর আসিয়া শ্রীমার্তর পদ্মাসনে ॥ 

লৌহ অস্ত্রে নিজ নাম করিল লিখনে & 

তবে বস্ত-সেবা আদ সায়া ভাস্কর । 

প্রভুরে দেখায় ডাকি গৌরাঙ্গ সূন্দর ॥ 

গোঁরাঙগ দেখিয়া বংশশ ভাবে মনে মনে। 

সেই ত পরাণনাথ পান দরশনে ॥ 

প্রাণভরে মুর্তি দর্শন করে বংশীবদন ঈশাণকে ডেকে বলল, দেবী 

বিষ্যাপ্রয়াকে সংবাদ দাও যে শ্রীমার্ত আঙিনায় এসেছেন। এবকহৃপ্রিয়া 

নাটকে 
ঈশাণ | যাও অন্তঃপুরে তুমি, 

এসেছেন শ্রীমার্ত আঁঙ্গনায়, 

দাও গিয়ে এ সংবাদ, 

নবদ্বীপময়ণ জগঞ্জননণ মায়ে । 

ধর পায়ে আঙ্গনায় নেমে আসেন বিফহুপ্রিয়াদেবী । আস্তে আস্তে 

শঙ্সোন নবনটবর মোহন মর্তর কাছে । 'বংশশশিক্ষায়ম 
তবে বিষ্ারয়া হাঞা গৌরাঙ্গ সন্দেরে। 
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দরশন কার দেবী ভাবেন অন্তরে 

সেই ত পরাণনাথে দোঁখতে পাইন 

যাঁর লাগ মনাগুণে দহিয়া মারনু ॥ 

এবার নৃর্তি প্রাতিত্ঠার পালা । পাঁজ-পুশীথ দেখে একাঁটি শৃভাঁদন 

চির করা হল । তৈরি করা হল নিমন্ত্রণ পন্রিকা । বিফপ্রিয়াদেবীর সুনিপৃপ 

তত্বাবধানে বংশীবদন সমস্ত বৈষব ভক্তমন্ডলী ও নেতৃস্থানীয় বাজিদের 

পন্নিকা মারফত আমন্রণ জানাল । দীন-দুহথীকে দান-্যানঃ বৈষফব সেবা, 

কর্তন প্রভৃতির আয়োজন মহাষজ্ঞের রূপ নিল। নিধারত দিনে বৈষৰ 

ভন্তমণ্ডলণর উপস্থিতিতে ধবিষ্যৃপ্রয়াদেবণী স্বয়ং গৃহাভ্যন্তর থেকে নীরব নেতৃম্থ 

দিয়ে নবদ্বীপধামে শচী আঁঙ্গনায় মূর্তি প্রাতজ্ঠা করালেন, অন্যতম ববান্ান 

সেবক বংশশবদনকে দিয়ে । বংশশীশিক্ষায়-_ 

দিন শ্ছির কার তবে মার্ত প্রাতষ্ঠার | 
স্ব ঠাঁই পত্র দিলা চট্টের কুমার ॥ 
নিরুপিত 'দনে সবে কৈলা আগমন । 

শ্ীমার্ভ প্রতিষ্ঠা তবে করেন বদন ॥ 

মার্ত প্রাতষ্ঠার কৈল আয়োজন বযত। 
শ্রীঅনম্তদেব নারে বার্ণবারে তত ॥ 

প্রচ্ছন্ন ভাবেতে আস যত দেবগণ । 

প্রাতিষ্ঠার কালে গোরা করেন দর্শন ॥ 

প্রতিষ্ঠা কাঁরিয়া প্রভু শ্রীবংশশীবদন । 

সকলে করেন মহাপ্রসাদ ভোজন ॥ 

এতাঁদন নবদ্বীপে ছিল একটিমান্র জনিস। তা হল গীরমল্ম”। 

বিষ্যুপ্রয়াদেবী চৈতন্যদেবকে দুটি রূপেই ভন্তবৃন্দের কাছে উদ্ঘ্বাটিত করলেন 

--মন্ঘরুপে, মার্তরুপে । 
মার্ত প্রাতষ্ঠার কাজ সমাপ্ত হলে তার 'নিত্যকার পূজা ও ভোগের জন্য 

বিষ্যাপ্রয়াদেবী তাঁর ভাতা যাদব আচার্যকে নিয়োগ করলেন । বিবাহের 
সময় 'বিষ:ুপ্রিয়াদেবীর পিতা সনাতন মিশরের অনুরোধে তাঁর একমান প্র 

যাদব 'মিশ্রের ভারও নিয়োছলেন গৌরাঙ্গদেব ৷ পরবতা সময়ে তান পত্বী 

বিষ্যাপ্রয়াদেবী ও শ্যালক বাদব মিশ্রকে দীক্ষা দান করেন। দীক্ষাম্তর 
যাদব মিশ্র হল “বাদব আচার্য । মার্তি প্রাতষ্ঠার পর 'বিষুপ্রয়াদেব আতা 
ঘাদবের হাতেই গৌরাঙ্গ মাার্তর সেবা-পজা রঙ্গপাবেক্ষণের ভার দিলেন ॥ 
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প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাঁচশো বছর আগত প্রায় । আজও বাদব আচার্ষের 

বংশধরথণ মারফত শ্রাশ্রীধামেশ্বর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর" সেবা-পুজা অনুষ্ঠিত 
হচ্ছে॥ বর্তমানে নবজ্বীপের মহাপ্রভ্ পাড়ায় এই ধামে*বর প্রভুর মন্দির 
প্রীতন্ঠিত | গঙ্গার গাঁতপথ পাঁরবর্তনই এর জন্য মূলত দায়ী। বিফ 

প্রিয়াদেবী তাঁর আন্তিমকালে যাদব-তনয মাধব আচাষ'কে “ত্বক পত্র" হিসেবে 

গ্রহণ করে তাকে দীক্ষা দান করেন এবং গৌরাঙ্গ প্রভুর সেবাভার তার হাতে 

অর্পণ করেন। এই জন্য এই বংশ শীবক্াপ্রয়া পরিবার" আখ্যা পেয়েছে । 
এই পাঁরবারের সম্তানেরাই শ্রশীবগ্রহের সেবাপুজার একমাত্ত আধিকারা । 
এবং গোস্বামী মায়েদের ও বধূদের হাতে প্রভুর ভোগ রম্ধনাদ কার্য আপণ্ত 

আছে। মহাপ্রভু তাঁর *বশুরের কাছে প্রাতশ্রুতি মতো এভাবেই যাদবা- 

চার্যধের বংশধরদের দেখে যাচ্ছেন বলে শবষ্ঠীপ্রয়া-পাঁরবারের' সন্তানগণের 

বিশ্বাস । 

বিফতৃপ্রিয়াদেবী ও বংশীবদন প্রাতিষ্ঠিত উতন্ত দারুমূর্ত আজও গোৌড়ীর 

বৈষব মণ্ডলীর দ্বারা পজিত হচ্ছে । 

মার্তর প্রাতদিন সেবাভার যাদব আচাষে'র ওপর থাকলেও বিষুপ্রয়া- 
দেবীর সেবক বংশীবদন প্রাতাঁদন প্রভুর চরণে তুলসধ-ফুল গঙ্জাজল দিয়ে 

প্জা করে তবে জল স্পর্শ করত । দেবা বিষ্ুপ্রিয়ার সেবা-পরিচযা তো প্রভু 

প্রদত্ত আজ্ঞা | মূর্ত প্রতিষ্ঠা পাবার পর '[বিুপ্রিয়াদেবী সাধারণ মানাবকতা 

হেতু প্রবীণ অসমর্থ সেবকদের একটি 'বিষয় থেকে রেহাই 'দয়েছিলেন, তা হল 

তাঁর জন্য গঙ্গা থেকে বহু ঘড়াজল আনা । দামোদর পাঁশ্ডিত অবশ্য এই 

ব্যবস্থায় মনে মনে একট: ক্ষুলই হয়েছিলেন। কারণ [তিনি ভাবলেন তার ওপর 

থেকে অকারণে একটি গুরুদায়িত্ব তুলে নিলেন দেবণ বিফুপ্রিয়া । অন্যদিকে 
'রিফ্াপ্রয়াদেবী ভেবেছিলেন বৃদ্ধ আভিভাবক দামোদরের কিছুটা বিশ্রামের 

প্রয়োজন আছে । সী কাঞ্চনা সহ অন্তরঙ্গ দু*একজন সেবকের কড়া পাহারায় 

বিষযাপ্রয়াদেবী এখন থেকে গঙ্গায় ধান কাক ভোরে ॥ গঙ্গাম্নান করে এসে 

প্রবেশ করেন মান্দরে । নয়ন ভরে দর্শন করেন রসময়্ প্রভু-মূর্তি। কিছুক্ষণ 
ধ্যান-যোগাসনেথেকে মনের মত করে সাজান স্বামীকে । বাইরে থেকে সেবা 
মান্দরের দ্বার বন্ধই থাকে । এভাবে পূজার্চনার মধ্য দিয়ে 1বফতুপ্রয়াদেবী 
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মিলিত হন প্রভুর সঙ্গে । যাদব করেন শাস্তোস্ত অন্টকালীন সেবা । যথা-- 
নিশান্ত প্রাতঃ প্বাঙ্ছো মধ্যাহমপরাহুকঃ। 

সায়ং প্রদোষো রান্রিশ্চ কালা অহ্টৌ বথাক্রমম & 

এক. মহাপ্রভুর [সিংহাসন উন্মোচনান্তে নিশাম্ত কীর্তন “ডত ডঠ 
গোরাচাঁদ নিশি পোহাইল ।, 

দুই. প্রাতে সমবেত ভভ্তমশ্ডলীর কীর্তনসহ নঙ্গলারতি । গৌরলণীলা 
গীতি, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, গাঁতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পারায়ণ। 

তিন, পূবান্ছে পূজা, অর্চনা, মাল্যদান, ৮ দন্ড বেশাবন্যাস, ফল 
মিথ্টাদ মালসা ভোগ আরতি বন্দনা । 

চার. মধ্যাহ্নে পণ্পবিধ ব্যজণ, পৃষ্পান্ন, কিশোরান্ন 

ও পরমান্ন সহকারে মহাসমারোহে ভোগ, 
আরাত ॥ প্রভুর বিশ্রাম সময়-১২ দণ্ড । 

পাঁচ, অপরাহ্ছে প্রভুর অঙ্গাদ মার্জন, প্স্প মাল্যাঁদর 

দ্বারা সিঙ্গার, আমনীক্ষা মিম্টাদ ভোগ--- 

উত্থান আরাঁত। সময়--২৪ দণ্ড । 

ছয়, , সম্ধ্ায় শ্রীভাগবত পাঠ, গৌর কথা । 
সাত. প্রদোষে লীলা-কীর্তন ও নাম-সংকদর্তন। 

আট. রাণ্রে কীর্তন সহযোগে আরতি, তুলসী বন্দনা, দশাবতার 
স্তোন্র, নামমালা ও গুরু-বন্দনা | 

সকাল সন্ধ্যা বিষুপ্রিয়াদেবীও নিজ ভজনকক্ষে চৈতন্যদেবের প্রদত্ত পাদু- 

কায় মঙ্গলারাতি করেন। প্রভুর কাছে চোখের জলে আবেদন জানান, কলির 

জাবের মঙ্গলের জন্য তিনি :তার প্রিয়াকে আরব্ধ কার্য সম্পন্ন করতে যেন 

শান্ত যাঁগয়ে যান। পূর্বেই বলেছি, বিষপ্রিয়াদেবীর কঠোর ব্রহ্ষমচষ- 
পালনের খ্যাঁত সবন্র স্বপ্রচগারত ছিল। চৈতন্যদেবের অনুরাীবৃন্দ 

বিষ্যুপ্রয়াদেবীর মধ্যে চৈতন্যদেবেরই সহস্পন্ট প্রভাব দেখতে পেয়েছিলেন । 

এভাবেই চৈতন্যদেবের নামের পাশাপাঁশ অন্যতমা শান্ত হিসেবে বিষ্হৃপ্রয়া- 

দেবী ব্লমশঃই প্রভাবশালিনশ হয়ে উঠছিলেন ॥ ওদিকে খড়দহে মতলখলা 

সংবরণ করেছেন নিত্যানন্দ । তার স্ছলাভিষন্ত হয়েছেন জাহ্বাদেবধ । 

অদ্বৈত পত্ধী সীতাদেবশ অনেক আগেই আচাষার সম্মান পেয়ে গেছেন। এই 

তিন মাহলা আচার্ধা ছিলেন তখন গৌড়ীয় বৈফবাকাশে একেকটি 'উজ্জবল 
জ্যোতিজ্ক ।, 
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নবছ্বীপে 'মহাপ্রভু* মাত" প্রতিষ্ঠার,পর চৈতনাদেব একাদন বিষু্রয়া- 

দেবীকে বৈষব জননীর” ভূমিকায় অবতাঁণ" হতে স্বপ্নাদেশ করেছিলেন । এবং 
আরম্ধ কর্ম সম্পাদন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন । 

--শুন সাত 'বিফ:প্রিয়া বৈষফব জননণ । 

নবদ্বীপ রক্ষা কর চিন্ত মনে গুণ ॥। 

কাঁল-কালসর্পে দংশিবে সব্বজশবে । 

সঙ্কীর্তন বিনা কিছু না করল সবে ।। 

তুমি না থাকিলে হব সঙ্কীতন বাদ । 

নবদ্বীপ লৈয়া হবে বড়ই প্রমাদ ॥ 

মহান্ত বৈষ্ণব উদাসীনে হবে দ্বন্দ । 

তৃঁমি সভার মা॥ পত্রে করাবে আনন্দ ॥ 

বাপশন্য পত্র জীয়ে মায় শ্ময মরে । 

ইহা জান থাক সাত নবদ্বীপপুরে ॥ 

ৃ [ চৈতনামঙ্গল-_অয়ানন্দ, বৈরাগ্যখপ্ড এ 

কিছাদন পর বৃদ্ধ বৈষব বংশীবদনের দেহাম্তর হল । . বফপ্রিয়াদেবী 

অনুগত প্রিয় শিষ্যের দেহান্তরে দারুণ মমাহত হলেন।' তান ভাবলেন 

একে একে সবাই ছেড়ে যাচ্ছেন তাঁকে । তবে বংশশবদূন একটি অলৌকিক 

কাণ্ড ঘটিয়েছল । জ্যেম্ঠপূত্রবধ্ চৈতন্যঘরণশীর আকুল কান্নায় মহাত্মা 

বংশীবদনের স্বপ্লাদেশ হল, পুত্রবধূর গভেই জ্যেষ্তপুত্র চৈতন্যদাসের পত্র 
হিসেবে সে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করবে । এই সম্পর্কে 'বংশশীশিক্ষা, গ্রচ্ছে 

লেখা হয়েছে-_ 

-সেই কালে গোসাঁঞর পৃতবধৃগণ | 

প্রভুর চরণে পাড়ি করেন রোদন ॥ 

জ্োষ্টপুত্ত চৈতন্যের পত্বী সাধবী সত । 

কান্দতে লাগলা বহু করিয়া মিনাত ॥ 

গে।সাঞ কহেন মাগো কেন কান্দ তুমি । 

তোমার গ্রভেতে জন্ম লাভব সে আমি ॥ 

তুয়া প্রেমে বশ হঞ্া কৈন? অঙ্গীকার । 

মোর এখ কথা কাহি। না কর প্রচার ॥।-৮ 

জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূর গর্ভে বথাসময়ে আ।বভবি হল বংশীবদনের । বংশশ- 

ব্দনের পৃনরা।বভাবের সংবাদ পর্বন্র রটনা হয়ে গেল ।॥ বংশীবদন £দকলেরই 
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প্রির হবার ফলে তার আবিভবি আরেকটি এতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপট 
সৃষ্টি করেছিল। বংশীবদনের নব আবিভাঁবে তাকে দেখতে স্দূর খড়দহ 
থেকে এসেছিলেন জাহ্কবাদেব+। শ্যন্তিপুর থেকে এসেছিলেন সণতাদেবণশ, 

প্রমূখ । বিজ্রদুপ্রিয়াদেবী তাঁর প্রিয় সেবক ও শিষ্য বংশীবদনের পৃনরাবিভাবের 

সংবাদে চৈতন্যনন্দনকে দেখতে তার কুটীরে গিয়োছলেন । 'বংশশা শক্ষায়”-- 
-সসেইকালে বিফ-প্র়া চৈতন্যের ঘরে। 

আগমন কারিলেন আনন্দ-অন্তরে ॥ 
বাঁসতে আসন দিয়া কহেন চৈতন্য । 

তুয়া আগমনে মোর গৃহ হৈল ধন্য ॥ 

চৈতন্যদেবের সন্যাস ও বিয়োগ্ের পর এই প্রথম বিষ্নীপ্রয়াদেবী নিজগৃহ 
ছাড়া অন্য কারও গৃহে পদার্পণ করলেন। অবশ্য বংশীবদনের বাড়ি ছিল 
চৈতন্যদেবের বাঁড় থেকে সামান্য দূরেই । একটি গুরুত্বপূর্ণ [বিষয় হল 

এই সময় সীতাদেবণ, জাহুবাদেবী ও বিফ.ুপ্রিয়াদেবী বৈষব ভন্ত পাঁরমণ্ডলের 

£তন উজ্জল নক্ষত্র এক জায়গায় সাম্মীলত হলেন। এই তিন মহায়সা 

নারীর মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ ছিল না বললেই চলে। অবশ্য সীতাদেবা 

'বিকঠাপ্রযাদেবীকে বিবাহের সময় একবার দেখোছলেন। কিন্তু জাহ্ববাদেবী ও 
ধবষ্যাপ্রয়াদেবী কেউ কাউকে আগে কথনও চোখে দেখেনান । এই বংশ 

বদশের বাড়তেই বিষুপ্ররাদেব শী ও জাহ্বাদেবীর প্রথম মুখোমাখ সাক্ষাৎ 

বং মিলন। এট নিশ্চয়ই একটি বশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা । 

বিফণুপ্রয়াদেবীর কঠোর ভজনের কথা জাহ্কবাদেবী স্বামণ নিত্যানপ্দ ও 

বৈফবভত্তদের মুখে বহুবার শুনোছলেন। স্বামীর আঁবিতাবন্থাতেই 

জাহুবাদেবী বিফ্:প্রয়াদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ও তাঁকে কিছ; পরামশ- 
[দিতে আতাঁরক্ত ব্যগ্ত ও আগ্রহী হয়ে উঠোছলেন। ননগ্বীপে জাহ্বাদেবীর 
আগমনে একই সঙ্গে দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হল । প্রথমতঃ বিষ-প্রিয়াদেবীর 

সঙ্গে সাক্ষাৎ দ্বিতীয়তঃ চৈতন্যদাসের নবজাতক পত্রের নামকরণ ও দণক্ষাদান 

পর্ব। নবজন্মে বংশশীবদনের নামকরণ হল রামচন্দ্র ॥ শিশু রামচন্দ্র কানে 

বীজমন্ম দান করলেন জাহুবাদেবী । এই রামচন্দ্রই “বাঘনাপাড়ায় বৈচ্তব তথ 

ক্ষেত্র সংপ্রাতীষ্ঠত করেছেন পরবতাঁকালে । আজও ওখানে উৎসব-অনন্ঠান 
অব্যাহত । 

বিষদপ্রয়াদেবীর সঙ্গে সাক্ষাতে জাহুবাদেবী ভাবাবেগে কেদে আকুল 
হালেন। বিস্যাপ্রয়াদেবার ক্লিজ্ট শরীরের দিকে তাঁকিলে তাঁকে বোকাবার ভঙ্গীতে 
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কাতর কণ্ঠে অনুনয় করে বললেন “ভাগনি। আঁতারস্ত কঠোরতা করিয়া 
শরীরপাত কারও না। শরীর নাশ হইলে ভজন-সাধন কি কাঁরয়া হইবে ? 

তোমার প্রাণবল্লভের আদেশে আমার অবধৃত স্বামী সংসার? হইয়াছিলেন । 

আমাকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, কঠোর ভন শ্রীগোরাঙ্গের আভপ্রেত নহে ।, 

[ বিষ:ুপ্রয়া চরিষ ]। 
জাহ্বাদেবীর বন্তব্যের উত্তরে বিফটুপ্রিয়াদেবী গৌরাঙ্গ ভজন শিক্ষার 

আনুকরণেই নিজের আচরণের মাধ্যমে সকলকে শিক্ষা দেবার দ্ঢ় সংকজ্পের 
কথা ব্যস্ত করেন। জাহ্ববাদেবী অবশ্য এর কোন উত্তর দিতে পারলেন না। 

তবে দুই রমণা জ্যোতি্কই আলোচনাচ্তে তাঁদের পাঁতিদেবতার আরম্ধ কম" 
সমাপন করতে "স্থির সঙ্কজ্প চিত্ত হলেন। 

সীতাদেবী 'বিষণপ্রিয়াদেবীকে আদর করে কপালে স্নেহ চুদ্বন একে 

দিলেন। নিজের আঁচল দিয়ে অশ্রুরহদ্ধ 'বফণুপ্রয়াদেবীর চোখ মোছালেন 
এবং বললেন--মা! তোমাকে দোঁথলে আমরা শ্রীগোরাঙ্গের শোক ভুলিয়া 

যাই !.''তোমার আদর্শ চীরন্র শ্রবণ ও পঠন কারয়া কাল--ক্রিন্ট জগব 

সধ্র্পাপ বিনিম্মৃন্ত হইবে। তোমার কঠোর ব্ক্ষচর্য-ব্রত নারীজশবনের 

আদর্শশ্ধম্ম'। তুমি সাধবী, তোমার নযর়নজলে মহাপাপাণীরও সর্্ঘপাপ 

[বিধৌত হইবে॥। তোমার নামের সাহত শ্রীগৌরাঙ্গনাম চিরমিলিত হইয়া 

সমগ্র দেশে পূজ্য হইবে । শ্রীগৌর--বিকঃুপ্রিয়া বিগ্রহ গোৌঁড়-দেশের প্রাত 

গৃহে গৃহে পৃঁজত হইবে 1 [ বিকরুপ্রয়া চারত ]। 

প্রকৃতপক্ষে বিষ্যাপ্রয়াদেবাঁর কঠোর ভজনে শরাঁরপাত হতে দেখে যখন 

সমন্ভ বৈফব সমাজ দেবীকে নিবৃত্ত করার চেষ্টায় ব্যাপৃত. তখন একমান্ 
সীতাদেবশই তাঁকে ছ্বিগুণভাবে উৎসাহিত করেন । এতে 'বিকপ্রিয়াদেবীর 

মনে ভজ্ন--সাধনে আরও বেশি শাস্তবৃদ্ধি হয়োছল। বলা যেতে পারে, 

সশতাদেবী বিষ্যুপ্রয়াদেবীকে উপদেশ দিয়ে তাঁর মধ্যে আলাদা শস্তির সম্ার 

করোছলেন। 

অতঃপর বিসুপ্রয়াদেবী কর্তৃক মহাপগ্রভুকে নিবোৌদত মহাপ্রসাদ পাবার জন্য 
নবদ্বীঁপে বৈষব ভক্তের সংখ্যা অগনন হতে থাকল। যে সব ভন্তগণ প্রতিদিন 

প্রসাদ পাবার জন্য বাইরের বাড়তে অপেক্ষা করে থাকত তাদের জন্য প্রসাদ 

বন্টনের ব্যবস্থা ঠিকই ছিল। বৈফবা কা্চনা বিফ্যৃপ্রিয়াদেবীর স্বহস্তে রম্ধন 
করা এবং প্রভুকে নিবোদত ভোগের প্রসাদ কিন্গিংভাবে বৈফব ভন্তদের মধ্যে 
রিতরণ করত । 
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তবে সেই প্রসাদাল্ন বাহির করয়ে। 

সেবিকা ব্রাহ্মণ দেই এক এক কারি & 
যে কেহ আইস তার হয়ে বরাবার। 

প্রসাদ পাইয়া পুন যথাচ্ছানে বাইয়া । 

রহে যথা কথণ্ণিত আহার কাঁরয়া॥ [ অনুরাগবল্লী ] 

একদিকে গৌরাঙ্গ অদর্শন জনিত বিরহ মন্লণা,অন্যাদিকে দেবী 'বিষপ্রয়ার 
তগর বৈরাগ্য সাধনা--এই দুইয়ের যাতনায় আতবন্ধ, ভগ্নস্বাস্থ্য দামোদর 

জর্জরিত হয়ে উঠলেন । কঠিন মনোবেদনায় তিনি ইহধাম ত্যাগ করলেন । 

বিষুপ্রিয়াদেবীর হাদয় গ্রন্হির একাট তার ছিড়ে গেল। তিনি ভাবলেন একে 
একে ঈশাণ, বংশশবদন, দামোদর সব প্রাচীন পুরুষ পাঁরকরবন্দ তাঁকে ছেড়ে 

চলে গেলেন । এ সময় 'বিষ্বাপ্রয়াদেবী সেবকদের জন্য মাঝে মাঝে খুব 

অসহায় বোধ করতেন । তবুও পর্বের মতই সন্্যাসনী বিফপ্রিয়াদেবীর 

সাধনা অব্যাহত ছিল। অবশ্য এ সময় থেকে একটি বিশেষ পন্হা অবলম্বন 
করলেন 'তান। সেটি হল মাঝে মধ্যেই “মৌন” ব্রত” অবলম্বন । 

এই ঘটনায় বিষুপ্রিয়াদেবীর ভাতা যাদব আচার্ষের দায়িত্ব আরো বৃদ্ধ 

পেল। গ্রীপাদ যাদবাচায ভগিনশর স্বদা তত্বাঘধারণ করেন। দামোদর 

পাণ্ডিত নিত্যধামে গমন করার পর হইতে দেবীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার শ্রীপাদ 
যাদবাচার্য লইয়াছেন। তিনি প্রভুর সেবা ফোলিয়াও দুবেলা আসিয়া 

ভঁগিনীর তত্বাবধারণ করিয়া যান। 

শ্রীমতী বিফণুপ্রিয়াদেবী এক্ষণে প্রকৃত সন্ন্যাসনণ। পৃণযোগিনী, 

প্রেমভন্তি-ষোগ শিক্ষার তিনি পূর্ণ আদর্শস্থানশয়া । প্রভুর পদানসরণ 

কাররা দেবী কঠোর হইতে কঠোরতম নিয়মানুসারে প্রেমভান্ত ষোগের সাধনায় 

সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । [. বিষৃপ্রয়া চারত ] 

সমগ্র বৈষব ভন্ত সমাজের সঙ্গে সরাসার যোগাযোগ ও তদারকি দায়িত্ব 
বিষ্ৃপ্রয়াদেবী ধারে ধাঁরে যাদব আচার্ষের হাতে তুলে দিলেন । এ কাজগ্যাঁল 

পূর্বে পরলোকগত সেবকবৃন্দই করতেন। যাদব আচার্ষের কাজের প্ররিধি 
অনেক বেড়ে যাওয়াতে বিষদৃপ্রীয়াদেবী যাদব ত্র মাধব আচার্ধকে চৈতন্যদেবের 
বিগ্রহ সেবা-পজার দায়িত্ব তুলে দিলেন। অবশ্য তার আগে বিফুপ্রিয়াদেবশ 

মাধব আচার্যকে “দত্তক পত্ত' ছিসেবে গ্রহণ করেন। . এবং বীঁজমন্ম কানে দিয়ে. 
দক্ষাম্তে তাকে শিষ্য হিসেবে স্বীকাতি দেন । শ্রীশান্তিময় গোম্বামশ তার. 
নবদ্বীপ দর্শন' গ্রচ্হে লিখেছেন-আন্তমকালে তিনি স্বকণর পয প্রাতিম. 
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শ্রাতুষ্পূত্র প্রীমাধবাচার্ধকে দীক্ষা প্রদান কাঁরয়া শ্রীবিগ্রহ সেবায় নিষৃস্ত করেন। 
বংশশশিক্ষায়-- 

--তবে দেবী শ্রীষাদব 'মিশ্রের নন্দনে । 

নিয়োজিত কাঁরলেন প্রভুর সেবনে ।। 

ভাগাবান যাদব-নন্দন মহাশয় । 

প্রভুর সেবার লাগি সকল ছাড়য় ॥। 

বিষ্ুপ্রয়াদেবী অন্য 'এক জগতে পদার্পণ করলেন । ইহলশলা সম্পন্ন করার 
বাসনা হল তাঁর। কর্তব্য কর্ম যা ছিল তা সমাপ্ত করেছেন। চৈতন্যদেবকে তুলে 

ধরবার জন্য তাঁর ধা করণণয় তার অনেকটাই সাধিত হয়েছে । নিজজন বলতে 
রয়েছে যাদব, মাধব, সখপগণ প্রমুখ ॥ মাতা মহামায়া, পিতা সনাতন মিশ্র 

ইহলোক ছেড়ে গেছেন বহুদিন । সবার কথা ভেবেই মনে মনে অনুশোচনা 

করেন তানি । প্রাণবল্লভের বিষম বিরহজবালা আর তানি সহ্য করিতে 

পারিতেছেন না। দেবী কাঁন্দতে কাম্দিতে একদিন মনে মনে প্রভুর 
শীচরণান্তিকে একট: হ্থান প্রার্থনা কারলেন। দয়াময় প্রভুর কণে: প্রাণাপ্রয়া 

অনাঁথনা শ্রীমতশ ধিষ্ঠৃপ্রয়ার্দেবীর কাতর নিবেদন পেশীছিল । শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর 
বদন-চন্দে ষেন ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল । দেবী তাহা দেখিতে পাইলেন । 

তিনি প্রাণবল্লভের মনোভাব বুঝিতে পাঁরিয়া সখী কাণ্চনাকে কাঁহলেন, “সখি! 
যাদবকে বল, আম শ্রীমম্দিরের অভ্যন্তরে একবার যাইয়া প্রভুর শ্রীচন্নণ দর্শন 
ও স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইব ॥ অদ্য শ্রগোর-পুর্পিনা, প্রভুর জন্মদিন । মজল 
আরাতি শেষ হইলে আমাকে শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে রাখিয়া কিছুক্ষণ দ্বার বন্ধ 

কারয়া দিতে বল। | বিষ্ণুপ্রিয়া চাঁরত ] 

কথা মতই ব্যবস্থা হল । মঙ্গলারাতির শেষে ব্রাঙ্মঘূহ্তে সকলের চোখের 

সামনে মহাপ্রভু মান্দরে স্থির বিদ্যুৎ শিখার মত শুভ্র বসন পারাহতা 
যোগিনা বিষ্ুপ্রয়াদেবী প্রবেশ করলেন । দরজা ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে 

গেল। লোচনদাসের চৈতনামঙ্গলে'_. 
হাসিয়া সম্ভাষে প্রভু-আইস আইস বোলে ॥ 

পরম পিরীতি কারি বসাইল কোলে ॥ 

তখন-- ” 

বিফণপ্রিযা প্রভু-অঙ্গে চন্দন লোপল । 

 অগ্ররদ কস্তুরী-গন্ধে তিলক রচিল 1 ৫4৩ ॥ (এ) 

মহাপ্রভু 1বফযাপ্রয়াদেবীর-- 
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লুন্দর ললাটে দল িন্দুরের বিন্দু । 

হিরা টারানারানার 

টগরিত র জনি রানচজন 

অধর-মাধূরী সাধে করয়ে চুদ্বন ॥ (এ) 

অতঃপর-- 
হৃদয় উপরে থোয় না ছযুযয়ায় শব্যা । 
পাশ পালটিতে নারে দহ এক মজ্জা ! (এ) 

বুধিম্ঠির জানা 'িখেছেন-_পবফ্যৃপ্রয়া ধীরে ধধরে প্রবেশ করলো গোর 
মান্দরে। তারপর লাগয়ে দিল কপাট । বসল 'বগ্রহের সামনে । নিমগ্ন 

হল গোৌরধ্যানে। নাম জপ করতে করতে অবশ হয়ে এল তন? ॥, 

[ উপোঁক্ষতা বিষ্ণুপ্রিয়া ] 
মঙ্গল আরাতির বাজনা তখন বাজিতেছে ॥ বাহিরে ভন্তবন্দে জয়ধ্বান 

কাঁরতেছে। হার সংকীর্তনের আনন্দ রোলে প্রভুর শ্রীমান্দর মুখাঁরত । 

শ্রগৌর-বিষণুপ্রিয়া গলে মলিত হইলেন, শ্রশ্রীনবদ্বাীপচন্দ্র, নবজ্বপময়শর 

সাঁহত একক্রীভূত হইলেন ।” [ বিষ্ণুপ্রিয়া চাঁরত ] 
“কেটে গেল অনেকক্ষণ । তব উন্মুস্ত হলো না মান্দিরের কপাট । কাণ্চনা 

হয়ে উঠল উৎকশ্ঠিতা । ডেকে আনল যাদবকে ॥ এসে যাদব খুললো মন্দিরের 

কপাট । ছন্টে এল সকলে । দেখল চিরাবরহিনী উপেক্ষিতা বিষুপ্রয়া গোর 
বিগ্রহের সম্মুখে মহাসমাধিস্থ । হাহাকার করে উঠল সকলে । করুণ কণ্ঠে 

ভাকল যাদব-- 

দিদি! দিদি! 

না, কোন সাড়াশখ্দ নেই । দেহে নেই কোন স্পন্দন ॥' পড়ে রয়েছে 

দেহটা । দেহ নেই! সবশেষ । দুখ শ্রান্ত বিরাহিনী 'প্রয়ার উপেক্ষিত 
জীবনের ঘটেছে চির সমাপ্তি । গৌরবক্ষ বিলাসিনী গৌর বক্ষে লাভ করেছে 

শান্ত ।, [ উপোক্ষিতা বিফ্যাপ্রয়া ] 

“খবর পেশোছুতে দের হল না । |অঁগাঁণত জনম্োত এসে লুটিয়ে পড়ল 

দ্বারপ্রান্তে । আকাশে, বাতাসে একটি রব শহধ্র ছাঁড়য়ে পড়ল চতুঁদ“কে, 
মামা, মাগো মা, জনন । তারপর বেদনা বিজাঁড়ত চক্ষে অশ্রপ্লাবিত বঞ্ষে 
করজোড়ে নত হয়ে ভুলহাণ্ঠত হয়ে, শেষ প্রণাম জানাল সকলে মাকে । 
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স্বামীর পাদুকা দৃঁটি বক্ষে নিয়ে শ্রীবিফৃর পদপ্রান্তে শুয়ে ঘুগিয়ে 

পড়েছেন মা, এই ঘুম--এর চিরনিদ্রা | সোম্য শান্ত শীর্ণ চেহারাখানিতে 

পরম পরিতৃপ্ধির চিহ্ন । এই ঘুম, স্বামীর পদপ্রান্তে এই শেষ ঘম। আর 

জাগবেন না মা! [ নবদ্বীপ দীপশিখা বিষ্হাপ্রয়া ] 

হরিদাস গোস্বামী লিখেছেন--প্রভূু আমার শ্রীত্ীজগন্নাথ দেবের সাহিত 
সম্মিলিত হইয়াহলেন ; শ্রীশ্ীবিষ্দাপ্রয়াদেবধ তাঁহার প্রাণবল্লভের সহিত 
সম্মলিতা হইলেন। এ শৃভ মিলন স্বাভাবিক,এ ষৃগল-মলন প্রভুর ইচ্ছাতেই 
সংঘাঁটত হইল 1-.....নবজ্বীপময়ণ, নবদ্বীপচন্দ্রের সাঁহত সম্মালিতা হইয়া 

মধুর মনোমোহনর্পে নদীয়াধাম আলোকিত করিলেন । শ্রীধামে ষুগল-মিলন 

মার্তি প্রকাশ হইল | [ 'িষবপ্রয়া চাঁরত ] 
বিষ্ণূপ্রিয়াদেবীর ইহলশলা সাক্ষ করা নিয়ে মাত্র একটি িংবদম্তশই: 

প্রচালিত'আছে। “গৌরদশপিকা'্ন দেখি সাধিকা 'বিষণুপ্রিয়াদেবশকে চৈতন্যদেব 
দেববাণশর দ্বারা বলছেন-_- 

পপ্রয়তমে বিক-প্রিয়ে 1 

রাক্মমুতর্তে আজি দার্মৃর্তে লীন । 

তাবে তাঁম মোর অঙ্গে, (নাহ) তাঁম আম ভিন? 

[ গম্ভীরায় 'িষ্ৃপ্রিয়া-_হারদাস গোস্বামশ, থেকে সংগহেশিত ] 
বৈষব ভন্তজনেদের বিশ্বাস চৈতন্যদেবের আদেশমত সবার কাছ থেকে 

বিষপ্রিয়াদেবী বিদায় নিয়ে, তাঁরই তত্বাবধানে প্রাতহ্ঠিত, সোবত ও পৃঁজিত 

দারুবিগ্রহে তিনি মিলিত হয়েছেন । কাব ধৃপরাজ তাঁর ণবফ-প্রয়া মঙ্গলে' 

বলেছেন-_ 
প্রবেশিলা বিষ্প্রিয়া মন্দিরাভ্যম্তরে । 

পাঁড়ল কবাট তবে আত ধারে ধরে ॥ 

ব্রাহ্ম মুহূর্তে প্রভুর জম্মাদিনে 1 

দার্মৃতে লীঁন দেবী হইলা আপনে ॥, 

[ গম্ভীরায় বিষ্ুপ্রয়া থেকে সংগৃহগত ] 

এই কংবদস্তশ সম্পর্কে যুগাবতার শ্রকফচৈতন্য গ্রচ্হে ডঃ হংসনারায়ণ 
ভট্টাচার্য বলেছেন “বৈফব সাধক, মহাজন এবং চৈতন্যভন্তদেরও শ্রপচৈতন্যের 

মত অলৌকিক প্রয়াণ বর্ণনা করা বৈফবাঁর গ্রস্থকারদের একটা রোগ [বিশেষ । 
_. ধবিষযুপ্রিয়াদেবীর তিরোধানের তাঁরখ নিয়ে এ বাবত একাধিক তথ্য 
পাওয়া গেছে । তিরোধানের সঠিক তারিখ এখনও পর্বস্ত উদ্ঘাটিত হয়নি। 
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প্রভুপাদ 'নিমাইচাঁদ গোস্বামী তার শ্রণশ্রণানত্যানন্দ শান্ত মা জান্ুবা গ্রন্ছে 

বলেছেন, 'বিফ্যপ্রিয়াদেবী ১৪৯৭ শকাব্দে অদর্শন হন । অর্থাং ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দ 

বা ১৮২ বঙ্গাব্দ । এই হিসেব ধরলে বিষুপ্রিয়াদেবী ৮২ বছর ইহলোকে 

অবস্থান করেছিলেন । আবার “নবদ্বীপ বাত্ব্র সম্পাদক গৌরাঙ্গচন্দ্র কুণ্ডু 
“চৈতন্যাবগ্রহের উত্তরাধিকার, প্রবন্ধে লিখেছেন--১৫৯০ খ্রীন্টাব্দে বক্দীপ্রয়া- 

দেবী অপ্রকট হন। অতএব ১৫৯০ খ্রীষ্টাম্দ বা ৯৯৬ বঙ্গাব্দকে অপ্রকট সময় 

ধরলে তখন 'বিফুপ্রিয়াদেবীর বয়স হয় ৯৬ বছর ॥ আশা কার, অচিরেই 
বিফৃপ্রয়াদেবীর মহাপ্রয়াণের সাঠক তারিখ উদ্বাটিত করতে পারবো । 

স্বভাবতই 'বষ্যৃপ্রয়াদেবীর পাণ্চভৌতিক দেহের 'রনাশ এবং তার 

পাঁরণাতি সম্পর্কে আতীরিন্ত কিছ? বলা সম্ভব নয় ॥ তবে 'বিষ্যাপ্রয়াদেবীর 

মহাপ্রয়াণের পর তাঁর আরাধ্য পাদ2কাষ্গল চ্ছান পেয়েছিল মহাপ্রভুর মূর্তির 

পাদদেশে তথা 'সিংহাসনের ওপর ॥ এবং আরও মজার বিষয় মাধব আচার্য 

তখন থেকেই রাত্রকালশন পূজা আরাধনান্তে মান্দরের মধ্যেই গৌর-বিফু- 
প্রিয়ার "শয়ন বিলাস নিয়মিত করলেন । আজও সে ধারা অব্যাহত । শুধু 
তাই নয়, এই মাম্দিরেই বিফণুপ্রিয়াদেবী তখন থেকেই মহাপ্রভুর সঙ্গে গলে 

নিত্য পূজা পেয়ে আসছেন । 

“গৌর-বিফণুপ্রিয়া বগল পুজার মন্ত নিম্নে বার্ণত হল-- 

শ্রীগৌরবিঝুঃপ্রিয়াযুগলধ্যানম্ 

তপ্তকান্তনবণভিং শহন্রষজ্ঞোপবীতিনম-। 
ধ্যায়েছ্বিশ্বম্ভরং 'বিকুপ্রিয়ালিঙ্গিতবিগ্রহম্ ॥। 

জরীর্গৌরবিঝুঃপ্রিয়াধ্যানম্ 

স্র্ণবর্ণং. সদানন্দং দিব্যোপবাতধারিণমূ। 
চন্দনালিগ্তসবঙ্গিং শচশপ্রং নরোত্মম | 

জ্বজশ্রেষ্তং চ বরদং দিব্যতিলকশোভিনম-। 

বিকঠাপ্রয়াফতং গৌরং নাগরীগণবেন্টিতম্ 1। 
প্রেমানন্দময়ং প্রেমদায়িনং : ভন্তবখসলম- ৷ 

প্রসম্ববদনং দেবং বরদং প্রেমরাপণম: ॥। 
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শ্রীবিকুপ্রিয়াদেবীধ্যানম্ 
তণ্তকাণ্চনগৌরাঙ্গীং চন্দ্রকান্তিসমপ্রভাম: ৷ 
িন্দ্রবিন্দুশোভাঢ্যাং নানালংকারভূষিতাম |! 
পট্টবস্পরাধানাং শঙ্খকঙ্কণধারণীম । 
সনাতনসূতাং দেবীং গৌরভভ্তিপ্রদায়িনীম্ || 

গায়ত্রী 
গু শ্রীবিষ্প্রয়ায়ৈ বিদ্মহে ভাস্তর্পায়ৈ ধীমাহ 

তল্বো দেবী প্রচোদয়াৎ । 

যুগলমন্ত্রঃ 

ক্লীং বিষুতুপ্রয়াগোরাঙ্গাভ্যাং স্বাহা । 

প্রণাম: 

তপ্তকাণ্চনবণাভাং বৈষবাীশান্তরাাপিণীম্ | 

সনাতনসুূতাং দেবীং প্রণমামি প্রতুপ্রিয়াম, || 

গৌরাঙ্গবল্লাভাং দেবীং ভগ্তাভীজ্ট প্রদাঁয়িনীম । 

নবদ্বীপেশ্বরীং সাধ্ৰীং গৌরবক্ষোবিলাসিনীম্ |) 
০ 

গু নমো বিষফপ্রিয়ানাথ নমচ্তে শচিনন্দন। 

নমো বিষফরপ্রিয়াদেব্যে গৌরশঙ্ত্যে নমো নমঃ 

গোৌরায় গৌরচন্দ্রা় নবদ্বীপ বিহারণে। 

নমো লক্ষেত্যমহাদেব্যৈ মহাসাধৈব্য নমো নমঃ।। 

ব,গলশয়ন মন্ত্র £ 
বন্দে তং গৌরচন্দ্রেশং বামে প্রয়াসমান্বিতম- | 

নমো বিষ্যাপ্রয়েশায় নিদ্রাং ভঙজ মহাপ্রভো || 

ভন্তজ্রনের দৃঢ় 'তিধ্বাস ও প্রচলিত কিংবদস্তশ অনুযায়শ একই মৃর্তিকে 

সাজানো হয় কখনও “ধামেশ্বর মহাপ্রভু" হিসেবে, আবার কখনও “ধামেন্বরণ 
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বিষ্ণুপ্রিয়া" হিসেবে ॥ বিষ্যৃপ্রয়াদেবর কাছে ভক্তজনেরামান্দরে মানত করে। 

আশা পূরণ হ'লে এই মৃর্তিকেই তারা শাখা, সিঁদুর, আলতা, শাড়ি পাঁরয়ে 
সাজায় ৷ ভোগ নিবেদন করে । নিত্য পজা ছাড়া প্রতি বছর মাঘ পণ্চমনতে 

বিষ্যপ্রয়াদেবীর জন্মদিন এখানে পালিত হয়। তেমাঁন ফাঞ্গুন মাসের 
দোলপৃর্ণিা তিথিতেও মহা ধূমধামের সঙ্গে পালিত হয় মহাপ্রভুর শুভ 

জন্মদিন । আবার 'বিষ্ুপ্রয়া পাঁরবারের সঙ্গে চৈতন্যদেবের যেহেতহ “জামাই? 
সম্পর্ক সে হেতু জ্যৈন্ঠ মাসে “জামাই ষস্ঠীর দিন চৈতন্যদেবকে এই মন্দিরে 

দেওয়া হয় “যম্ঠীবাটা |; 

শুধু যে মাধবাচাের বংশধরগণ 'বিষ-ুপ্রিয়াদেবশর পৃজ্বা করে তা নয় । 

িষণুপ্রিয়াদেবীর বরপাত্র শ্রশীনবাস আচাষ পাঁরবারের অনেকেই 'বফ্বাপ্রয়া- 
দেবীকেই তাদের আরাধ্যা দেব 'হসেবে বরণ করে নিয়েছে । ভারতবর্ষ ও 
বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে “গৌর-বিষতপ্রিয়ার' যৃগলমৃর্তি তখন থেকেই 

প্রাতজ্ঠা পেতে থাকে । উল্লেখ্য, নিত্যানন্দ-গহিণী জাহবা দেবীর নেতৃত্বে ঠাকুর 
নরোতমের শ্রীপাট এখেতুরীতে' প্রথম গৌর-বিফুপ্রিয়া “ষ্গল মতি” চ্থাপিত 

হয়। বলা প্রয়োজন, অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী শহরের প্রাচীন নাম ছিল 

রামপুরবোয়ালিয়া । এই শহরের ছয় ক্রোশ দরে গড়ের হাট পরগণার অন্ত- 
গঁত গ্রাম "খেতুর+, পদ্মার তীরে অবাস্থিত | এই চ্ছানের অধিপাত শ্রীকুষ্ণানন্দ 
দত্ত, উপাধি মজুমদার | কৃষ্ণানন্দ হলেন ঠাকুর নরোত্বমের পিতা ॥ নবঙ্বাীঁপে 

“গোৌরশীবফঠাপ্রয়া'র বিবাহে যেমন রাজকীয় আয়োজন হয়েছিল ঠিক তেমাঁন 

আয়োজন হয়েছিল “গৌর-ীবকরৃপ্রিয়া বৃগল মার্ত প্রাতন্ঠার ক্ষেত্রেও। 

শ্রীসমরেম্দ্র'র “ঠাকুর নরোত্রম' গ্রন্হে দেখি--এদিকে শ্রীগোৌর বিষ্যপ্রয়ার 

যুগল-মূর্তি ও বল্পভীকান্ত স্থাপনের আয়োজন হাতে লাগল ॥ ঠাকুর মহাশয় 

ও তাঁর 'শষ্যমাব্রেই আনন্দে উন্মত্ত হলেন। রাজা কৃষণানন্দ চ্থির করলেন 
যে, এই মাৃর্তি স্থাপন উপলক্ষ্যে যে মহোৎসব করবেন তাঁর মত কেউ কখনও 

করতে পারেন নি । রাজা এই উপলক্ষ্যে সর্বস্ব ব্যয় করবার সংকঞ্প করলেন ।” 

আনুমানিক ১৫০৪ শকাধ্দ, ১৬৮৩ প্রীষ্টাম্দ, ১৮৯ বঙ্গাষ্দের ৩০শে ফাঙজ্গুন 

চৈতন্যদেবের জন্মাতাঁথ ফাজ্গুনী প্বীর্ণমার যুগল নতি“ স্থাপিত হয় । 
এটিও একটি এীতহাসিক ঘটনা । 

ফিরে আসা যাক বিফ:প্রিয়াদেবীর সাধনপণঠ নবদ্বশপ এবং তাঁর পূজিত, 
সৌবত ও মাঁলত বিগ্রহ প্রসঙ্গে । প্রভুপাদ হরিদাস গোসমশর “শ্রীশ্রণমহাপ্রভুর 
নীলাচললণীলা' গ্রন্ধে ধামেশ্বর মার্ভ ও বিফৃপ্রয়াদেবীর লশলা সঙোগন 
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প্রসঙ্গে বলা হয়েছে--শনত্যধাম নবদ্বীপের শ্রীশ্রীবফহপ্রয়াদেবী সেবিত 

শ্রশগোরাঙ্গ মূর্তির অপরূপ রপসৌন্দণ্য ও মাধূ্ষেয জগজনমন প্রাণহরণ 

করে,_এই শ্রীমর্তির মাহমা স্বজনাবাদত, সব্জগৎ ব্যপ্ত। শ্রাশ্রীরাধাকৃফ 
মিলিতবপু শ্রখগৌরমার্ত এক্ষণে শ্রখবিষ্প্রয়ালীঙ্গত বিগ্রহ এবং 

এই জন্যই “রাধাভাবদয্যতিসূবাঁলতং” শ্রৎমার্তর এক্ষণে এত ওঁজজল্য, এত 

মাধুর্য, এত হৃদয়োন্মাদিনী ভাবসম্পদাবাশন্ট । 
শ্রীশ্রীবিফণৃ্রিয়া-গৌরাঙ্গ নদীয়াফ্গল শ্রীমর্তই শ্রীশ্রীগৌর-গোবিল্দ 

মূর্তি ইহাই তাহার আদিরুপ বা স্বয়ংরৃপ। স্বয়ং রূপে সশান্ত স্বয়ং ভগবান 
শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তাহার নিত্যধাম নবদ্বীপে পূর্ণ প্রকাশ হইয়া তাঁহার 

পারপূর্ণ আনন্দঘন মার্ততে [বিরাজমান । তাঁহার লীলাসঙ্গোপন লৌকিক 

লীলারঙ্গ মাল্ল।; 
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বিুঃপ্রিয়াদেবীর অ£সথী ও অন্যান্য 
সাধিকা জীবনে মহাবৈকবা 'বিষ্যাপ্রয়াদেবী যে শ্রীরাধার মতই সরববর্দা 

অন্টসথী পারবৃতা হয়ে থাকতেন একথা পূর্ব পারচ্ছেদে হীঙ্গত দেওয়া 

হয়েছে । সুদীর্ঘ সাঁধকা জীধনে তাঁকে চন্দ্ুবলয়ের মত ঘিরে থাকতে দেখা 

যার কাণ্না, মনোহরা, সুকেশণ, চন্দ্রকলা, অমিতা, সুরসহন্দরণ, প্রেমলতিকা 
ও সাথ বিষ্বীপ্রয়াকে । এই সখী তথা সোবিকামণ্ডলশ সম্পর্কে প্রভুপাদ 

মধুসূদন গোস্বামী সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দে হাতে লেখা পুরনো পন্রিকায় 

সুলালত বর্ণনা দয়েছেন। তপাস্বিনী বিষদুপ্রিয়াদেবীকে কেন্দ্র করে ষে 

সোবিকামস্ডলন গড়ে উঠেছিল, তার ব্যাঞ্ষি ও প্রসারতা কতদূর বিস্তৃত ছিল 

সে পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে এই সখামঞ্জরী বর্ণনায় । প্রাত সখী এতই' 

আকর্ষক, জনপ্রিয় ও প্রভাবশালিনী ছিল যে তাদেরও আবার অন্তরঙ্গ 

অন্টসখী ছিল । স্বভাবতই এই সর্খীমঞ্জরী বর্ণনায় আমরা দেখতে পাব আরও 

চৌধাট্রজন বৈফবীকে। এই চৌবটি জন সখী সহ বিষ্ুপ্রয়াদেবীর অভ্ট 

সথাঁকে যোগ করলে মোট সখাঁর সংখ্যা হয় বাহাত্তর জন॥ এই বাহাত্তর 
জনেরই মূল আকর্ষণ তথা আরাধ্যা দেবী হলেন শীবকচুপ্রিয়া*। আর আরাধ্য 
দেবতা স্বয়ং গৌরস্ন্দর' । এখানে মোট আট জন স্থীর 'চাহুত সখাগণকে 

নিয়ে নামের সাথে মিল রেখে পরম্পরায় রচিত হয়েছে আলাদা আলাদা আটাঁট 
পদ । সংস্কৃত থেকে বাংলায় এর অনুবাদ করেছেন বৈষব গ্রন্থ প্রণেতা প্রভুপাদ 

হরিদাস গোস্বামী মহাশয় । শুধুমাত্র নামের তাঁলকা সম্িবৌসত না করে 
তার রচিত শ্রীন্রীগৌর-বিফপ্রিয়ার অ্টকালীয় স্মরণ মনন পদ্ধাঁত” গ্রচ্হের 

পাঁরশিষ্ট অংশ থেকে শ্র7তি মধুর পদ গুল এখানে তুলে ধরা হল । 'বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন 'িকৃপ্রয়াদেবীর অন্তরঙ্গ কিন্ত সখীর নামও 

পছল বিকুপ্রয়া । গৌরাঙ্গদেব প্রের়সী 'বিফহুপ্রিয়াদেবীর সঙ্গে তার পার্থক্য 
বোবাবার জন্যই অন্যান্য সখীগণ তার নামের আগে জুড়ে দিয়োছিল একাঁট 

“সি' শন্দ। তখন থেকেই সে পারচিত হয় “সখি বিষ্যুপ্রয়া” নামে । এবার 
আসা যার সখাঁগণের মজরী বণনায়-- 

কাঞ্চলা-_ ইন্দিরা শ্রীকুরঙ্গাক্ষ* দেবীহেমলতা । 

ঠবদযলতা কাত্যারণী আর কৃষমাতা ॥ 
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লথি বিকুপ্রিরা-_ 

কৃষকান্তা শৈলবালা কাণ্চনা সমাজে । 

এই অস্টসখা খ্যাতি রহে জগ মাঝে ॥ 
কোমলাঙ্গী চারুবালা শ্রীমঞ্জুভাঁষনণ। 

দর্ঘকেশশ' বিশালাক্ষপি শ্রীমনমোহিনশ ॥ 
তিলোতমা সৃররমা এই অস্ট জনা। 

মনেহরা সাঁখ সবে না জানে আপনা ॥ 

সুরবালা সুকুমারী গোলোকবাসিনী। 

ললিতা লবঙ্গলতা সূচার্হাসিনী ॥। 

সুরধুনী জগন্মাতা সকেশশ ঘুথেতে । 

হয় এই অম্টসাঁথ সখি মননেতে ॥ 

হৈমবতখঙ হেমকাঁন্ত আর সুশোভনা । 

চন্দ্রমূখী চম্দ্রভাগা শ্রীচন্দ্রবদনা ॥ 

কলকণ্ঠী সুভাননা চম্দ্ুকলা সাথ । 

সাথ অনুকল সদা সাঁখগণ লখি ॥ 

শ্রীমাধবী প্রিয়ম্বদা আর সূচরিতা। 

জ্রীরুপমঞ্জরী সরস্বতী বেদমাতা || 

সত্যভামা শ্্রীরুক্সিনী আমতার সাথ । 

গৌরাঙ্গ সেবয়ে সদা সাঁখ মন রাখি ॥ 

সুলোচনা ব্রজবালা উন্মলা মেনকা। 

প্রতিভা গায়ত্রী শ্যামা সাথ সগাম্ধকা ॥ 

এ সবার ধৃথেন্বরী শ্রীসুরস্ন্দরী । 
গৌরাঙ্গ সেবনে যার অনুরাগ ভুঁরি & 

চপলা শ্রীসুধামখী রাধা রাসেম্বরী। 

শান্তি ক্ষেসঙ্করী কৃফা দেবাীমহেশ্বরণ ॥ 

শ্রীপ্রেমলাতিকা সাথ এই অস্ট জনে । 
সর্বদা সাঁথর কার্য্য করে প্রাণ পনে ।। 

কষণপ্রয়া দেবীশ্যামা রমা চন্দ্রমুখী ॥ 
সন্দরী সমধ্যা ভদ্রা আর প্রয়মুখী ॥ 
সাঁখ বিক্যৃপ্রয়া সাঁথ একর ফুবতণ। 
নাথ অনুকলে সেবে প্রেমের মূরতি ॥ 
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বিধুঃপ্রিয়! সহত্রনামামৃত 

ইজ্টদেবী [হসেবে বিষ্ৃপ্রয়াদেবী 'বাভন্ন ভন্তজনের কাছে পরিচিত 
হয়েছিলেন বিভিন্ন নামে । তাঁর সেই নামাবলশ সংগৃহীত করে হরিদাস 
গোস্বামী রচনা করেছেন একটি গ্রন্থ । নাম দিয়েছেন শ্রনশ্রীবফপ্রয়া-- 
সহন্্রনাম ভ্ঞোল্রম | এই সহতম্ত্র নাম স্তোত্র গৌর-বফ্প্রিয়া ভন্তমপ্ডলীর কাছে 
খুবই আকর্ষণীয় তত্ব এবং তথ্যও বটে। ভারতের 'বাভন্ন প্রদেশের ভস্তজনেদের 
মধ্যে এই সহম্রনামস্তোন্রমালা প্রচলনের জন্য হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষাক়্ 
অনৃদিতও হয়েছে । বাংলাভাষাসহ. অন্যান্য ভাষায় অন্াদত গ্রম্থগৃলি 

এখন দুষ্প্রাপ্য । সেজন্য উত্ত সহম্রনামাবলী উৎসাহশ পাঠক বর্গের উদ্দেশে 
সালবোশত হল এই গ্রন্থে । 

্রীশ্রীবিষুঃপ্রিয়াসহঅনামভোত্রম্ 
অন্নদান্রী চান্নপর্ণা অনন্তপ্রেমসাগরা ॥ 

অনাদিরাদিপ্রকতিরনন্তগুণশালিনী ॥ ১ ॥ 
আমতা দিসখাযুক্তা অচিন্ত্যাদ্ভুতরপিনী | 
অদোষদর্শিনীদেববী অনন্তা হ্যখিলেশ্বরী ॥২॥ 
আহনাদিনসারভূতা আপ্রপাতাকতারিণণী ৷ 
আপদুদ্বারনশ হ্যাদ্যা আচাণ্ডালপ্রপাবনী ॥ ৩ ॥ 
আদ্যাশশ্তিষ্বর্পাবৈে আরাধ্যা সর্বদেবতা॥। 
আব্রদ্াদিদেবপৃজ্যা সর্বাশাস্তাীবনাশিকা ॥ ৪ ॥ 
ইন্দ্রপৃজ্যা চেস্টদেবী ইজ্টমল্রস্বরাঁপনী। 
ইচ্ছাময়ীচ্ছাশন্তশ্চ ইচ্ছার্পা সনাতনী ॥ & ॥ 
ঈশভভ্তিপ্রদাদেবী ঈশানেন প্রপ্জিতা। 
ঈশ্বরী চেক্বরপ্রেষ্টা ঈশশত্তিপ্রদায়িনী ॥ ৬ ৪ 
উমেশবন্দিতা পৃজ্যা উত্তমৈশ্বযযদায়িনী । 
ও*কাররূপিনী হ্যায অন্টাসিম্ধিপ্রদায়িন ॥॥ ৭ ॥ 
করুণার্থবরপা চ করুণারসবর্ধিণশ। 
কমলাঙঘী কনকাঙ্গী কামবীজস্বরৃপিণশ ।॥ ৬ ॥ 
কমকান্তিময়ীদেবী কমলা কমলাননা। 

কীতদা কাঁর্থনপ্রিক্া কালিকিলিবষনাশিনশ ॥ ১০ | 
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কুন্ডালনীশান্তরপা কুললক্ষটীঃ কুলাঙ্গনা। 
কৃষপ্রেমময়ীবালা কৃষ্শন্তিস্বর্পিণী ॥ ১১. 
কুফভন্তা কৃষকান্তা কালভশীতনিবারণা। 
কামবীজাস্বকাদেবী কাণ্চনাদিসখীপ্রিয়া ॥ ১২ 
কাগ্নাদিকপাদারী কামভীতিবিনাশকা। 
কাম্ত্যাচ]টা কামিনী কমা কৃষপ্রেমতরিণী 1১৩ ॥ 
কফসেবারাতিঃ কৃফা কৃফসেবাপরায়ণা । 

কৃ্কানন্দপ্রদায়িনী ॥ ১৪ ॥ 

কৃফণভন্কিপ্রিয়ারম্যা কৃফভান্তপ্রদায়নগ । 

কফচৈতন্যপরমা নবদ্বীপাঁবহারণী ॥ ১৫ ॥ 
কৃফশক্তিধরাদেবশ পরানন্দপ্রদায়নী | 
কৃষভাবপ্রদাধন্যা কৃষফভন্তিপরায়ণা ॥ ১৬ ॥ 

কষ্ণানুগ্রহদাতরী চ কৃফণভন্তিস্বরৃপিণশ । 
কৃষচৈতন্যমাহযা কারুণ্যামতবার্ধণী ॥ ১৭ ॥ 
কৃষফানুরাগিণটীরামা রাধাভাবপ্রকাশিকা । 
কুষাপয্ষরাঁসকা কৃষানন্দপ্রদায়নী ॥ ১৮ ॥ 
কু প্রেমভৈক্ষ্যদাত্রী শ্রীক্করুণাকরা । 
কৃষপ্রেমাম্ভোধমগ্কা  কৃষ্প্রেমপ্রবর্ধিনী ॥ ১৯ ॥ 
কৃফভন্তসঙ্গী প্রয়া কৃফলীলাবিভাবিনী । 

কৃষণস্যাহনাদনীদেবী কৃষসৌখ্যবিলাসনী ॥ ২০ ॥ 
খগেন্দ্রবান্দতাদেবা খঞ্জনাক্ষীমনোরমা । 

গৌরচন্দ্রপ্রাণপ্রয়া গীবাণি গাঁতিদায়নী ॥॥ ২১ ॥ 
গোৌরশান্তগোঁরকামা গৌরভান্তপরায়ণা । 
গৌরপ্রেমময়ীবালা গৌরাঙ্গমীতিমোহিনী ॥ ২২ 
গৌরাঙ্গগৃহনীী গোরা গৌরাঙ্গপ্রাণবল্লভা | 
গোৌঁরাঙ্গপ্রেয়সীধন্যা  গৌরপ্রেমপ্রদায়িনী ॥ ২৩ ॥ 

গৌরবক্ষাঙ্ছতাদেবী গৌরাঙ্গানন্দদায়িণী । 

গৌরাঙ্গবল্লভারামা গৌরধ্যানপরাযণা ॥২৪॥ 

গৌরপ্রাণেশ্বরলক্ষমী গোৌরপ্রেমতরঙ্গিণা | 
গৌরান্রাগিণীদেবী গৌরাঙ্গগুণগায়িকা ॥ ২৫1 
গৌরাঙ্গসৌবন্টনত্যা সদাগৌরকুতৃহলা | 
গৌরাঙমাহযীপূর্ গৌরপ্রেমরসার্ণবা ॥ ২৬ ॥ 
গৌরপ্রেমরসোন্নভা গৌরাঙ্গপ্রাপতোধিপী। 
গৌররসেসদামগ্না গৌরসুন্দরমোহনী ॥॥ ২৭ ॥ 
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শোরমপ্ডলাধিজ্ঠাত্রশ গোৌরদা গুণসাগরা ৩১ 
গোৌরপ্রাণাধকা গীতা গার্্ধবা গবহারিণশ । 
গৌরপ্রাণেশবরা গোত্রশ গৌরলশলাসহাায়িকা ॥ ৩২ 
গোৌরাঙ্গসরববদ্বপজ্যা গোরচন্দুপ্রিয়েশ্বরণশ ॥ 
গোরাঙ্গনাগরপ্রিয়া নবগোৌর সশোভনা ॥ ৩৩ ॥ 
গোৌরাঙগমধুমাধৃব্য গোৌরকুফ্মনোরমা ॥ 
গোরচন্দ্রপ্রাণাপ্রয়া গ্ারজ্ঞা গুণসাধকা ॥ ৩৪ & 
গোগোপবৎসলাদেবী গোৌরাঙ্গেরাতিদায়কা ॥ 

গোরাঙ্গচরণাসন্তা গোৌরাঙ্গগণপৃিজিতা 1৩৬ 
গৌড়েশবরীি গোৌরসখী গুণধামা গরীয়সণ । 

গৌরগাঁতিগোৌঁরবশ্যা গোৌরসোখ্যাঁভিলাষিণ ॥ ৩৬ এর 
গোরচন্দ্রাপ্রিয়তমা গোৌরাঙ্গহাদিবাসনা ॥ 

গোৌরদেবপ্রাণাপ্রয়া গোৌরগোপালভাবনন ॥ ৩৭ ॥ 
গা্বণশ গায়িকা গুখ্বশ গৌরচন্দ্রাবনোদনা । 

গুণালয়া গুণকরশ গঙ্গাদশ“নকাক্কষণণ 1 ৩৮ 
গঙ্গারপা গঙ্গাভন্তা গাঙ্গাভান্ততরাঙ্গণন ॥ 
গাঙ্গাতটানবাসা চ গাঙ্গাসাললসোবনগ 0 ৩৯ ॥ 
গুণাতশতা গুণময়শী গৃহলক্ষমীত শুভজ্করশ । 
গোস্বামিগণবন্দ্যতা চ গায়ত্রী গৌরব্াান্বিতা 0৪০ 2 
ঘনানন্দময়শদেবন ঘনশ্যামঘটাম্ছিতা । 

ঘোরপাপপারিভ্রাত্শী চিদ্ঘনা চিচ্ছবরুপিণণ 8৪১৯ ॥ 
চতুঃযাঁনিকলা'বিজ্ঞা চতুর্বেদাবিশারদা । 
চারুগোরোচনাগোরশ চারুচন্দ্রনিভাননা £ ৪২ £ 
চম্মকশ চিদঘনানন্দা চৈতচৈতন্যকারণশ । ৃ 
চৈতন্যরূপিশশি ভাব চৈতন্যচিরসাঙ্গনশ ॥ ৪৬ 
চৈতন্যজীবনাদেবশ চতুবর্গপ্রদ্ায়নশ £ - 
চিন্তাতীত চারুশশলা চন্দ্রকাম্তিসমপ্রভা 1 85 ঘ 
চম্পকপুষ্পবর্ণাভা চতুরা 1চত্তহাক্সিণী । 

১১৬ 



চরাচরেশ্বরশদেবশ চিন্তাজ্বরনিবারিশখ £ 8৫ ॥ 
ছন্দ্যেবন্ধ্যা কাব্যমরণী স্বচ্ছন্দা গৃহচারিণপশ' । 
জগন্মকসশ জগদ্ধান্রশ জগদানন্দকারিশ £ ৪৩ ॥ 

জগনাথপৃভ্রবধৃজহ্চিবিবসৃধাপ্রয়া । ৃ 
জন্মমতুযহরাদেব* সম্প্জ্যা জগদশশ্বরশ ॥ 9৭ 
জয়প্রসৃজণগল্লীলা অয়শ্রীজয়ধাসিনশ ॥ 
জগদম্বা জগচ্ছক্তির্জয়দা জগতাম্প্রসঃ ৪৮ 7 
জগদ্রূপা জগজ্জেতরীি জগত্তারা জন্সংকরণ । 
অগ্াচ্চন্ত্যা জগতপজ্যা জগদাধাররপিণল ৪৪৯] 
ঝণননুপুরপাদাধ্জ্জা প্রেমনর্ঝররাপিণস ॥। 
উলহমলাগোৌরপ্রেমাঢ্যা অচলা ধৈষণ্শালিনশ ॥ &০ ॥ 
ঠন্চুরাধা পাকপট.নমিহট্রপ্রকাশিনশ ॥ 
শডাঁস্ডমেন স্বভক্কেন জয়গোৌরাবঘোবষিণশ ॥ ৬১ ॥ 

ঢল.ডলাপ্রেমভাবাঢ্যা _ শ্লীহট্টবসাতীপ্রয়া ॥ 
তগ্তকাণ্চনগোরাঙ্গ তমোগুণাবনাঁশিনশ 8 ৬২ 
1তলকধ বৈষ্বশ ব্রিলোকশমঙ্গলপ্রদা । 

ন্রলোক্যতাঁরণশদেবশ বিধাতা ত্রদশেশ্বরশী 1 &৩ ॥ 
তুলসাীসেবনানন্দা তুলসামাল্যধারিণন । 
তুলসশচয়নপ্রশতা তুলসীবনচারিণশ 8 &৪ ॥ 
ত্রগুণাধাররৃপা চ ত্রয়ী শ্রাতীঠ তপাস্বনশ । 
তশথেশ্বির তার্থময়শ তার্থমলপদদ্বয়া ? &৫ 1 
তেজাস্বনশ 1ন্রকালভ্ভা ভাপব্রয্ানবারিণী 

তাঁরণন তাপাবিচ্ছেত্র ত্রবর্গফলদাযসিনী ॥ &৬ 
শস্থিতঞ্ুসৃম্টিঃপালাক়্িত্শ সশ্ছিরা ধশরা মনোরমা। 
স্িরসৌদামননরন্পা গঙ্গাস্নান প্রিয়া শুভা ॥ ৭ & 
দয়াময়শ দয়াধারা দশীনদুঃখাঁনবারিণশ £ 

দাক্ষায়ণণ মহাদুগা দিব্যালংকারভূষিতা 1 &৮ 
দব্যবেষা দীনধাভনী দব্যভূষণধারিণণ । 

দয়াশশীলা দবারকেশন সর্বদঞখাঁবনাশিনী ॥ ৫৯ এ 
দেবদ্যেশ মহাদেব বেণঈবন্ধা বিনোদিনপ। 
দৈবশান্তপ্রদানরী চ সর্বদেবপ্রপৃজিতা ॥ ৬০ & 
দেবতানাংদুরারাধ্যা দারদ্রপ্রাতপাছিলকা ॥ 

দোর্দন্ডোদ্দশডরূপ্য চ বিদ্যারুপা বিদাংররা ॥ ৬৯ £ 
ধর্মসংক্হাপিনশদেবশি ধ্যানমগ্তা ধৃরংধরা। 

৯৭২৭ 



ধ্যানাতীতা ধমর্ধাপী ধম্মদা ধম্মরীপণশ ৪ ৬২ ॥ 
ধারত্ীরুপিশশ  ধালী ধনহীনেধনপ্রদা ॥ 
ধমাধিকারিণী ধন্যা ধনপত্রপ্রদ্ায়নী 1 ৬৩ ॥ 
প্রুবানন্দপ্রদাদেবণ বুগ্ধধর্ম প্রচনীরণণী । 
ধৃরিধসরসবাঙ্গী বিরুহেধরণশশয়া ৪ ৬৪ ॥ 
ধণরা সাধবী ধনরধণরা ধমমার্প্ররাক্ষিণণ । 
ধবজবজ্াঙ-কুশাব্জাও্ঘি2রশক্যঘটনাপট্ঃ ॥ ৬৩৬ ॥ 
নবদ্বীপেশ্বরীদেবশ নরশাস্তপ্রকাশিনী । 
নবদ্বীপময়শ গৌরা পরমা নম্দ্যায়নল ॥ ৬৬ এ 
নাদয়ানাগরীশ্রেষ্তা নবীনা নবযৌবনা। 
নবন্বীপরসোম্মাদা  নাগরশকুলমজরশ 7 ৬৭ ॥ 
নবম্বশপভাবময়শ - নাগরীণাংশিরোম্মীণিঃ | 

নারায়ণ নববালা নবদ্বীপরসাশ্রতা ॥ ৬৮ 
নাঁদয়ানন্দদা পজ্যা 'নত্যর্পা নতাননা । 
নবদ্বনপানবাস চ সনাতনকুমা'রকা ॥ ৬৯ ॥ 
নবদ্বীপেন্দ্রপতুশ চ নার্বকারা নিনরাময়া । 
নববৃন্দাবনানন্দা নরেশশ চ নির্জনী ॥ ৭০ ॥ 
নবদ্ব্পাঁধদেবী চ নরাকাঙবআ্ষা নিতাম্বন 
নরনারায়ণপ্রীতা নশলাম্ভোরুহলোচনা ॥ ৭১ | 
নবগোরোচনাগোরশ নারায়ণপদেরতা । 

না্যত্তমা নরপ্রীতা নামপ্রেমপ্রদায়িনী ॥ ৭২ 
নানারত্বপ্রদশপ্রদসস্তাজলী নম্্মলা মাতদায়নখ 
নত্যানন্দময়শ নত্যা নিত্যানন্দপ্রদায়নী ॥ ৭৩ এ 
নীলবস্ত্রপরীধানা নিগৃঢুরসসাধিকা । 

নানাশাস্্সুনিকফাতা নিামাইচিভতমোহনী ॥ ৭9 
পাঁতিতোদ্ধারণনদেবন. পারপ্টপ্রদায়নধ | 
,পতিতাপাবনী পণ্যা প্রেমদাত্রী প্রভাবতশ ॥ ৭৫ ॥ 

পাঁতভাম্তমর্হাতমতী . পাঁতসেবাপরায়ণা ॥ 

পারপৃণা পরা ভান্তিঃ পদ্মপ্রাতমলোচনা ॥ ৭৬ (দ্র 
পঙ্মজা পদ্সহন্ভা চ পূণ্ণপাতকনাশনশ । 
পরমপ্রীতিদাত্রী চ পরেশানশ পরাৎপরা ॥। ৭৭ ॥ 
প্রচ্ছন্বঞ্রভুনারণ চ প্রচ্ছন্ন প্রকৃতিপরা । 
প্রেমময়শ প্রেমর্পা প্রেমভক্তিস্বরুপিণস ॥ ৭৮ ॥ 
পাঁবল্রাণাং পাঁবত্া চ  পাপসংহারকারণণ । 
প্রাণেশপাদুকাসেবাপরা পশড়ানলিবারিণপ 11 5১ £. 

৬২৮ ॥ 



প্রেমভান্তপ্রদাদেব' পরমানন্দদায়িনী। 
প্রেমানন্দা পরানন্দা পঙ্কজাক্ষা? প্রয়ংবদা ॥ ৮০ ॥ 

পৃ চন্দ্রাননা পুরা পরমার্থপ্রদায়নী । 
প্রেমাশ্রুগীলিতাঙ্গী চ পদ্মাসনা প্রয়ংকরণ ॥ ৮১ | 
প্রেয়সন প্রণবাকারা পুণ্রক্ষদ্বর্পিণন 
পরা শান্তঃ পরামনীন্তঃ পূণেন্দ,সদৃশাননা ॥ ৮২ ॥ 

ফলদান্রী ফলাসন্তা ফাঁণবেণি বলাসন" 
ফুল্লেন্দীবরনেন্রা চ ফুলহারসুশোভনী ॥ ৮৩ ॥ 
বরাভয়করাদেবী বরদা ব্াদ্ধদায়নন । 

বাণীসদ্ধা বরানারী বাদ্দেবব ব্রতচারণী ॥ ৮৪ ॥ 
বিষ্দাপ্রয়া বফুকান্তা বিষুভাত্তস্বরুপিণী । 
বিশ্বাশ্রয়া বিববপ্রাণা াবশ্বেশি বিশ্বরুপিণশ ॥ ৮ ॥ 

ব্রদ্ধরূপা বহ্ধময়ী বেদমাতা বরাননা । 

বিশ্বাতকা িশ্ববন্দ্যা 1বফুমন্ত্রস্বর।পণশ ॥ ৮৬ ॥ 
বশ্বারাধ্যা বিধান্রী চ ব*্বরুপেশ্বরাপ্রয়া | 
ব্রদ্মাডজনন্নদেবী বেদাঙ্গী বৈফবী শুভা ॥ ৮৭ ॥ 
বেদাতশতা বেদগম্যা সবাব্নাবনাশিনী । 

বেদগ্ুহ্যা বোধগম্যা বীজমন্নস্বরূদ্পিণী ॥ ৮৮ ॥ 
বৈষ্বাগারপালী চ বৈফ্ুবীমাতৃরূপিণী । 

1বশ্বরৃপলভাতৃভাষ্7 বিষুজায়া পরাৎপরা ॥ ৮৯ ॥ 
বলদানী বদাদ্ধদান্রী বিশ্বম্ভরসুবল্লভা ॥ 
িষ্ুমায়া বিষ্ুকান্তবর্ঁজাঞ্কুরা বরেশ্বরী ॥ ৯০ ! 

বিপ্রপত্বী বিশ্বপৃজ্যা রব্রাঙ্ণণী বোধরুপিণন । 

রক্ষা দিবান্দতাদেবী বৈফবদ্রোহনাশিনী ॥ ৯১ ॥ 

বৈকুণ্ঠবাঁসনী লক্ষতীবরদান্রী বরপ্রপ?। 
[িদ্যাবতশী বিশ্বকত্তা বিদুষী ব্যাধনাশনী ॥ ৯২ ॥ 

1বফুসেবারতাদেবী বৈষফবপ্রাতপালিকা ॥ 

বংশীবদনসম্পূজ্যা বিশবম্ভরপদার্টিকা ॥ ৯৩ ॥ 

বাঙমনসসংষতা বালা বৈফবপ্রাতিদ্াঁয়নী ॥। 

বালাকর্প্রীতিভাপর্ণা বৎসলা বিঘদনাশিনী ॥ ৯৪ 7 
ব্র্জভাবাশ্রিতা বন্দা বৃন্দাবনরসাত্মিকা । 

ব্রজানন্দপ্রদাদেবাী শুদ্ধাভন্তর্রজেশ্বরী ॥ ৯৫ ॥ 

ভবারাধ্যা ভাগ্যবতী ভবানী ভভ্ভিদারিনী। 
ভাগপরথণী ভান্তিধাত্রী ভবক্রেশ নিবারিণী ॥ ৯৬ ॥ 

দিকাপ্রয়া-৯ ১২৯ 



ভা্তস্বরশপিণীদেবনী ভারতশ ভস্তবৎসলা । 
ভাশ্তপ্রসারণ ভন্তা নবধাভান্তবার্তকা ॥ ১৭ ॥ 
ভন্তাধিষ্ঠাতৃদেবী চ ভন্তানহগ্রহকারিণী । 
ভাঁস্তজেয়া ভীন্তগম্যা প্রেমভন্ত্িমহার্ণবা ॥ ৯৮ ॥ 
ভন্তিব্রজেশ্বরীদেবী ভাঁবনপ ভবতারণশ ॥ 

ভবার্ণবল্রাণকল্রর্ ভাবৃকা ভন্তভাবনী ॥ ৯৯ 
ভক্তানামশশ্বরশীদেব ভন্তগোম্ঠীশিরোমাণিঃ | 

ভক্তানাংজনীবনপ্রাণা ভক্তমঙ্গলদাঁয়নী ॥ ১০০ ॥ 
ভন্তাধীনা ভন্তশ্রেন্ঠা ভন্তজশবনসম্বলা ৷ 
ভন্তানাংপরমারাধ্যা স্বভন্তপ্রাতপালিকা ॥ ১০১ & 
ভন্তানন্দা ভাঙ্তর্্পা মহাভাগবতন সতশ। 
ভাক্তমীক্তপ্রদাদেবন ভাবভাস্তীবনোদনশ ॥ ১০২ ॥ 
ভন্তভান্তাপ্রিয়া ভদ্রা ভভ্তানন্দপ্রদায়িনশ । 

ভান্তিভাবপ্রদাদেবী ভবতাপপ্রণাশিনশ ॥ ১০৩ ॥ 
ভুবনেশা ভাঁরদান্রী ভূশান্তভুস্বরুপিণশী । 
ভূপাঁলকা ভগবতী ভামনী ভূতপাবনন ॥ ১০৪ ॥ 
ভূতা'ত্ষকা ভাবধারা ভন্তগোষ্ঠীশহভগ্করী । 
ভূমাতা ভুবনানন্দা ভক্তদুর্গতনাশিনশ ॥ ১০৫ ॥ 
ভূভারহারিণীদেবী ভন্তশান্তস্বরুশ্পিণন | 
ভাবমৃর্ভভ্তময়শ ভূঁমিদা ভবপালিকা ॥ ৯০৬ ॥ 
ভন্তাভশষ্টকরণদেবশু ভন্তবাঞ্ধাশুভঙ্করশ । 

ভুূসোবকা ভ্রান্তিশন্যা ভৃসুরাপাত্তনাশিনশ ॥ ১০৭ ॥ 
মহামায়াসুতাদেবব মোহিনশ মাতমোহিনপশ । 
মহালক্ষমীরহামান্যা সব“মঙগলমঙ্গলা ॥ ১০৮ ॥ 
মহাশহদ্ধা মহাসদ্ধা মহামন্ত্রপ্রকাশিকা । 
মহাভাবা মহাবদ্যা মহতাংমাতদায়নশ ॥ ১০৯ ॥ 
মহামাহেশ্বরঈ মান্যা মহাশক্তিসমন্বিতা ॥ 
মহাপনজযা মহাধন্যা মহাশশীলা মহাজনা ॥ ১১০ ॥ 
মহাপদণ্যা মানদাত্রী মায়ামোহবিনাশিনী । 
মহাসাধ্ধী মহাধীরা মাঁলনশমাতমোহনশী ॥ ১১১ ॥ 
মানময়শ মানবতশী মানদা মাঁণমাশ্ডিতা । 
মাতৃস্বরাপণশী মাতা মঙ্গলা মঙ্গলাস্পদা ॥ ১৯২ ॥ 
মিশ্রকন্যা মহাশান্তা সমতা িতভাষিণণ । 
মুরারগপ্তসম্পজ্যা মধৃকণ্ঠশ মধুস্বরা ॥ ১৯৩ ॥ 

৩৩ 



মূকুন্দাদজনারাধ্যা মঞ্জহলা মৃগলোচনা ॥ 
মুনিপজ্যা মূলাধারা নধুস্যন্দা মনোমরণ ॥ ১১৪ এ 
মোক্ষদা মাধবী মহখ্যা মনোজ্ঞা মানধায্িনী । 
মহেন্দ্রাদদেবমান্যা মুকুন্দেমাতিদায়িনী 1১১৫ ॥ 
সম্লদাত্রশ গন্নীসদ্ধা মৃলমন্প্স্বর্পিণণ | 

মাধূৰশালনশশ্রেম্ঠা মধুরাঙ্গশী মনোহরা 7 ১১৬ 
মান্ধাত্রাদিরাজপজ্যা মহারান্রর্মহাপ্রভা । 
মোহমায়াপরা মুস্ধা মাণকোৌস্তভভুষণা ॥ ১১৭ ॥ 
মালাজপপরাদেবশ মহিলা মাহমান্বতা । 

মৃণালকোমলভুজা মাতৃশান্তস্বরূপিণশ ৪ ১৯১৮ ॥ 
যশাস্বনী যোগাসদ্ধা যোগেশশ যজ্ঞসোবনণ । 

যশোদাহৃদয়ানন্দা যোগিনী যৌবনান্বিতা 7১১৯ ॥ 
রামা রত্মময়ী রম্যা নানারত্বাবভূষিতা ॥ 
রত্ববেদ্যা আধিজ্ঠাত্রী রত্বালঙ্কারশো তিনশ ॥ ১২০ 
রাসকা রসময়ীশ্রেম্ঠা রসজ্ঞা রাতদায়নী। রর 
রাসেবিলাসনী রাধা রাসেশশ রসদায়ন ॥ ১২১ ॥ 

রাসোল্লাসাপ্রয়া রল্লী রাসলালাসহায়িকা | 
রাধাভাবময়শরামা রাধিকা রসমঞ্জরী ॥ ১২২ ॥ 
রাগাত্মকা রাগময়শ রাগমাগপ্রদরকা | 
রাগানুগা রাসরুপা রাগজ্ঞা রাগরজিতা 1 ১২৩ ॥ 
রাগিণশ রুপিণী রস্যা রাঁগণীরাগরূপিণণী | 
রাজরাজেশবরী রাজন রাজেন্দ্রুকুলপাাজতা 1 ১২৪ ॥ 

রাধার্পা রসাবেশা রাসলঈলাবনোদনাী। 
রুপনামময় রুপ্যা রোৌরবন্বাণকারিণন ॥ ১২৫ ॥ 

রামানন্দরায়বন্ধ্যা রামাণাংমাতমোহনশ । 

রাসমশ্ডলমধ্যন্ছা রাসোৎসবাবহারণশ ৪১২৬] 

রাকাচন্দ্রপ্রভা রাকা রমণী রমণশীপ্রয়া | 
রাজ্যলক্ষমশ রাজ্যদান্ী রাজপজ্যা রসেশ্বরী ॥ ১২৭ 
লক্ষনসীপ্রয়াসপত্বী চ ললনাকুলপালিনী । 

লক্ষমীস্বরৃ্পিণশদেবধ লালতা লোকপাঁলনী ॥১২৮ ॥ 

লাবণ্যাম্ভোধির্পা চ লঙ্জাশখীলা ললতভ্তনুঃ | 

লাস্যা শবদহ্যল্লতাগোৌরশ লজ্জার্পা কুলাঙ্গনা ॥ ১২৯ ॥ 

লশখলাবতশ লাস্যরস্তা লশলাপ্রপতা কলাবতশ । 

লশলামধুদানকত্রশ লাীলালষ্ধা লতাতননঃ ৯৩০ 

১৯৩১ 



লোকমাতা লোকপুজ্যা ললাগানপরায়ণা । 

লোকলাল্যা লোককন্রশশ লৌকিকী লয়কারণশ ॥ ১৩১৭%' 
লোকানহগ্রহকত্র? চ লীলালাবণ্যশালনশ । 
লোকলয়া লোকমান্যা কালক্রেশীনবারিণশচু। ১৩২ ৪ 
লোকেশবর লোকবন্দ্যা ন্রিলোক্যপ্রাতপাঁলিনন । 

লোৌকিকাচারকতর্খ চ লোকালোকা লবাপ্রয়া ১৩৩ ॥ 

শব্দাতশতা শব্দরূপা শমাদগুণভাষিতা | 
শাল্তসংচারণীদেবী শংকরী চ শুভংকরী ॥ ১৩৪. 

শালগ্রামীপ্রয়াদেবী শচীসুতাবলাসনন । 
শান্তির্পা শান্তদাত্রী শঙ্খকঙকণধারণট &॥ ১৩৫ ॥ 
শাম্তিসংস্হাঁপকাদেবী শান্তশভিস্বরাপিণশি ॥ 
শ্যামসৌভাগ্যবালতা শুভদা শাল্তদার়নশ ॥ ১৩৬ 
শিরঞ্্ছা শীর্ষমধ্যন্থা আ্রীরুপা শ্যামমোহিনী ॥ 

শশীতলা শশতলানন্দা শ্রীসতাচিত্তমোহিনল 8১৩৭৪: 
শোভাময়শ শোভমানা 'শবদা শুভশালনী ॥ 

শোকদহুঃখহরাদেবী শোকমুভ্তা শুভাশ্রয়া ॥ ১৩৮ ॥ 
শ্রদ্ধাদান্রী শুদ্ধসুখা শুদ্ধভন্তিপ্রদ্যায়িনগ । 
শ্রদ্ধা সুধা মহাশনদ্ধা সাত্বকী ব্রতচগারণল ॥ ১৩৯ ॥ 
শ্রাতস্মৃতশনাং মমণ্জ্া শরণাগতপাযালকা ॥ 
শাস্তশ্রবণসম্প্রীতা শাস্ত্মমণপ্রচারণ ১৪০ 
শ্রীদ্যাতিঃ শ্রীমতী সাধবী শ্রীগোরাঙ্গোরাসাচ্ছিতা । 

শ্রীবৈফবাপ্রয়াদেবী স্ত্রীলোকানাং শিরোমাণিঃ ॥ ১৪১৪ 
সদানন্দমকসনদেবশ সর্বাসাঁদ্ধসমান্বিতা । 
সবার্থসাধিকা ত্যা সরববদাসত্প্রচারিণ 0১৪২৪ 

সংকশর্তনরসানন্দা সচ্ছান্রপখিপাতিকা ॥ 
সখীমণ্ডলমধ্যন্ছা সত্যরুপা সনাতনশ ॥ ১৪৩ ॥ 
সদাগোৌররসেমগ্সা সর্বদাপাঁতিভাবিনন । 

সর্বলোকপুজ্যতমা সদাগোৌরকুতৃহলা ॥ ১৪৪ ॥ 
সদাহাস্যময়শীদেবী সর্বশ্স্তিসমামন্বিতা । 
সরস্বতশপতেভাা সর্বাবিদ্যাপ্রদায়িনী | ১৪৫%। 
সংখ্যনামজপেমগ্সা : সংখ্যানামজপেরতা ৷ 
সংসারকত্রণ" সংসিদ্ধা সব'মঙ্গলদায়নন ।॥ ১৪৬ ॥। 
সবশশ্রেষ্ঠগৃণময়শ সর্বদাভাবহারকা । 
সংসারোদধিতরণণ সদাসংসঙ্গসোবিনশ 1 ১৪৭ ॥। 

৯১৩৭ 



সব্ঞজ্জ্ঞা সবকল্যাণশ সবভুতদয়াবতশ । 
সবশ্রেচ্তা সরব্পুজ্যা সব্সম্পদবিধায়িনগ ॥ ১৪৮ ॥ 
স্বগরপিন্গর্দাদেবশ সর্বকামফলপ্রদা । 
স্বয়ংসদ্ধা স্বতন্তা চ স্বাহা স্বেচ্ছাময়শ স্বধা 1 ১৪৯ ।॥ 
সান্দ্রানন্দা সবণঁ চ সাবিত্রী স্বপরা সত । 
সৌভাগাসাহতা সালঃ সালংকারা সহভাষিণশ ॥ ১৫০ 7 
স্বামিভক্তেইশিক্ষায়িতশ স্বাচিসেবাপরায়ণা | 
স্বকামিন্লী সুলাবণ্যা স্বনামগায়ক্প্রিয়া 1১৫১ ॥ 
সুন্দরশ সমতেদত্িি সুশলা সগাতিপ্রানা । 
সহঃলেশলনশী সরৈবন্দ্যা সচারা জংস্চিপ্রিসা 0১6২ ॥ 
সুরাসুরগণৈঃপজ্যা সত্যসারা  সতাংগতি । 
সুকুমালী সন্দরাঙ্গী সকেশশ সুভগাশয়া 1 ১৫৩ ॥ 
সুধামযী সৌখ্যদাতী. সুখশান্তাবধায়িনশ । 
সুবর্ণবণাভাদেবশ সংস্দরশকুলমঞ্জরশী | ১৫9 ॥ 
স্ুচারুকবরীষক্কা সবর্দা-লবযোবলা । 

সুনায়িকা সশোভাঢ্যা সুভঙ্গশ সুন্দরপ্রভা | ১৫৫ 7 
সবধমময়শীদেবী সবা্পতিবিনাশিনন |: 
সবন্তিষাঁমনী সাধ্যা সবর্দামধুভাষিণশ 1 ১৫৬ ॥ 
সবভক্তপ্রমোদা চ সববৈষ্বসোবতা ॥ 
সবপিত্রারিণশদেবশ সর্ববিঘহবিনাশিনন 1১৫৭ 
সবেশিবরীি সবশ্রতা সব্গা সব্মঙগলা। 

সবধারা সবপরা সবর্নাধৃযযাশালিনন | ১৬৮ ॥ 
সবেনন্দ্রিয়েশবিরশ সৌঁম্যা সাধিকানাংশিরোমণিঃ । 
সর্নসসত্বগ্ণোপেতা সর্বসাধনতৎপরা ॥। ১৫৯ ॥ 
সরব্বস্বরু্পা স্বাত্যা সর্বযোগসমন্বিতা ॥ 

সত্বর্পা সব্গণা সহদতশ সুষ্ঠুবেশিনী ॥ ১৬০ ॥ 
সৌভাগ্যদায়িনীদেবী সীমন্তিনী সদাব্রতা । 

সৌরভ্যপাঁরপহণণাজন সমৃখশ সোৌরভপ্পিয়া ॥ ১৬১ 
ষোড়শী ষডভূজপ্রেন্তা ষডরাগময়রপিণশ । 
বডদর্শনপরিজ্ঞাত্রী ষজ্ঠ ষণ্মুখবল্লভা ॥ ১৬২ ॥ 
হযঙ-ঘিপদ্মশরণা হরিপ্রেছ্তা হরিপ্রিয়া । 
হাঁরপাদাব্জমধূপা হরিসেবাপরায়ণা £॥ ১৬৩ দ্র 

হারণ্যাক্ষী  হরেদসিপি হিনামপ্রচারণস | 
হরিবক্ষোবিহারা চ হধাঁসন হরিসেবিকা ॥ ১৬৪ 

১৩৩ 



হারাচত্তহরাদেবী হনাদিনশ হিতকারিণণ । 
হিতবাগ 'হিতকামা চ হংসাদ্বেষানবারণন ॥ ১৬৬ £ 
হাস্যাননা হরারাধ্যা হেমহারসশোভিনী । 

হা নাথ ! নাথ হা! শম্দৌোবলপত্থী মুহুমর্হহও 8 ১৬৬ 
হারহশরা হেমবস্ত্া হাসন হনলাদরহীপণশ । 
হাদর্জজা হালনী হদ্যা হেমাঙ্গহদয়েশবরী ॥ ১৬৭ 
হোমযজ্ঞেশ্বরঈদেবশ মহামায়া মহোদয়া । 
হাাীরতাদমুনীভ্যা চ হ্াহাকারানবারণশ ॥। ১৬৮ ॥ 
হেমাঙ্গদা হেমসহত্রা হেমকুণ্ডলভূষণা ॥ 

হাঁরিতালাভবণ চ হেমচন্দ্রানভাননা | ১৬৯ 
হেমা্জবদনীদেবশ হশীমতশ হীস্বরাপিণন । 
হশংবীজময়রপা চ হৃদয়ানন্দদাঁয়নী | ১৭০ পর 
ক্ষমামৃতি'মতাঁদেবী ক্ষমাইইধারা ক্ষমাপ্রিয়া । 
ল্মাতুল্যা ক্ষমাদাত্রী ক্ষমাধারা ক্ষমামাতঃ ॥। ১৭১ 7 
ক্ষেমদাত্রন ক্ষেমময়শী অক্ষমেক্ষান্তিবারণন । 

ক্ষোৌমাপ্রয়া ক্ষিতিম্ষ্ট্রী ক্ষেব্রত্ঞা ক্ষেত্ররাপিণী ॥১৭২ ] 
ক্ষেমংকরণ ক্ষেমশান্তত ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ভাঁবনশ । 

ক্ষীরোদবাটিনীদেবী ক্ষিতো ভিক্ষাপ্রদায়িনী 1 ১৭৩ ॥ 

ক্ষীণাঙ্গল স্ষীণমধ্যা চ ক্ষাতদেবপ্রপতীজতা ॥ 
ক্ষৌমবাসহপরশধানা অক্ষয়স্বগদায়নী ॥ ১৭৪ ৪ 
নবদ্বনপান্রতাদেবশ নিত্যনতনভান্তদা ॥ 
বিুভভ্তাপ্রিয়াবামা সবপিৎসুশুভংকরশ ॥ ১৭৫ ॥ 
নবদ্বধপধরাদেবশ নবদ্দপপ্রদশীপিকা ॥ 

নবদ্বীপপরিভ্রাত্র নবধাভাক্তদায়িকা 1 ৯৭৬ 
শবষ্ঞ্াপ্রয়ায়া নামান পণগেদ্বা শহণুয়াদাপ । 
গোৌরভাঙ্তভবেৎতস্য ভবেদ্ গোৌরকৃপা শ্ুবম ॥1 ১৭৭ 
সহম্রনামান্যেতাঁন যঃ পঠেদং ভাক্তপৃর্বকম্ । 

অন্ভকালে ভবেত্তস্য শ্রীগোৌরাঙ্গে মাতঃস্মতিঃ ॥ ১৭৮ & 

ইতি শ্রীশ্রশীব্ণ:ুপ্রয়াসহত্রনাম ভ্োব্রম- সম্পর্ণম | 

৯৩৪ 



শ্ীশ্রীবিঝুপ্রিয়াকম্ 
বিষ্াপ্রয়াদেবীর নামে একাঁট “অন্টক' পাওয়া যায়। তানিম়ে উদ্ধৃত 

করা হল। 

গৌরাকৃতেভ গবতো মহিমার্ণবস্য 
্্রীপ্রেমভান্তরসদানীবধৌ  বভাব্যা । 
সাচিব্যশাশ্তঘনমৃর্তীরবেহ ভান্ত- 
র্বফ্যুপ্রয়া বিজয়তাং জগতাং জয়গ্রীঃ | ১ ॥। 

মহিমার অগাধ সাগর ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রেম-ভন্তি-রস-বিতরণের 

কাষ্যে সহযোগ প্রদানের জন্য তাঁহারই শাস্তর মরূর্তপ্রকাশ বিগ্রহ চতুদ্দ'শ 
ভুবনের বিজয়লক্ষমীরপা ভক্তি্বরীপণপ ভগবতথ শ্রীবঞ্ুপ্রয়াদেবধ সদা 
বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন । ॥১ 

মায়াপুরেম্দুমহিষী মাহমোজ্জবলগ্রী- 
রভ্যচ্ঠচারচরণামরমখ্যবৃন্দৈঃ | 
যা প্রেমভন্তিরসদা শুভদা নতানাং 
বিষ্হৃপ্রয়া বিজয়তাং জগতাং জয়শ্রী ॥ ২ ॥ 

শ্রীমায়াপুরের চন্দ্রমারূপ ভগবান শ্রীকফচৈতন্যদেবের মহারাণন ভগবতাঁ 

শ্রীবঞ্কযাপ্রয়াদেবী সদা সবোপার জয়ষূত্তা হউন; যাঁহার চারুচরণ শ্রেষ্ঠ 
দেবতাগণের অঙ্চনীয় এবং যান (আ'ধকা'রদের ) প্রেমভান্তর রসপান করান, 

প্রণতদের শৃভফল প্রদান করেন ; সকল লোকের বিজয়লক্ষর রূপা ; নিজের 

( অলৌকিক ) মাঁহমা হইতে প্রকাঁশত শোভাকে ধারণ করেন। ॥২॥ 
দেবী শুভাশয়সনাতনমিশ্রপূত্রী 
শ্রীপাদসেবনরতানতদহঃখহল্তী । 
কান্তাবরা 'দ্বিজপুরন্দরনন্দনস্য 
[ব্ণ7প্রিয়া বিজয়তাং জয়ঙ্রীঃ ॥ ৩ ॥ 

যাহার চরণসেবায় নিষুন্তজনের অশেষ দ:ঃখ নাশ হয় ; সদাশয় শ্রীসনাতন 
মিশরের আত্মজা এবং ব্রাহ্মণ শ্রেন্ঠ শ্রীজগন্নাথ মিশরের আত্মজ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের 
কান্তাশ্রেম্ঠা, সব্বলোকের বিজয়লক্ষমীর্পা ভগবতী শ্রীবঞ্টীপ্রয়াদেবী লদা 
জয়যূন্তা হউন |! ৩।। 

বৈকুণ্ঠনাথদায়তাবিততশীবিমৃগ্যেঃ 
সৌন্দযসৌভগগুণৈরনুবশ্যকান্তা । 
বৃন্দারকেন্দ্রললনাকুলজ.্টকী্তি- 
বিস্কাপ্রয়া বিজয়তাং জগতাং জয়ন্ত্রীঃ || ৪ ॥ 

১৩৫ 



বৈকৃণ্ঠাধপাঁত ভগবান শ্রীবিষ্র প্রেয়সীগণ ( ভগবতালক্ষমী, ভূদেবী- 
আদি ) ও যাঁহার নিকট করজোড়ে অনঃগ্রহপ্রাথশু (কিন্তু পান না), সৌন্দর্য্য 

এবং অনুপনগহণের দ্বারা যান নিজ প্রিয়তম প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে আপন 
বশে রাখয়াছেন এবং যাঁহার কীর্ত শ্রে্ঠ দেবতাদের ললনাগণ ও সর্বদা 
কীর্তন করেন, বিশ্বের [িজয়লক্ষমীর্পা সেই ভগবতণ শ্রীবফযুপ্রয়া সদা 
জয়যুক্তা হউন । 1181) 

কারুণ্যসৌরভসুবাসতসবশীবশ্বা 
লাবণ্যবঈচিপারাদ্ণ্ধাদগন্তরা যা। 

শ্রীমচ্ছচীহয়নন্দননন্দায়নত্রী 
[বঞ্চুপ্রয়া বিজয়তাং জগতাং জয়শ্রবীঃ || &॥। 

যাহার করুণারপ সুগন্ধদ্বারা 'বিশ্বরদ্ধাড সৌরাভিত, লাবণার্প 

সমুদ্রতরঙ্গ সমগ্র বিশ্বব্যাপ্ত, যিনি পরমসৌভাগ্যশালিনণ শ্রীশচঈমাতার হদয়- 

নন্দন ভগবান শ্রণগৌরাঙ্গদেবেরও আনন্দবিধানকারণস, এবং সমন্ত ভুবনের 
বিজয়লক্ষমীরপা সেই ভগবত শ্রগাবষ্থুপ্রয়াদেবী জয়যনক্তা হউন ॥ ৫ ॥। 

যা শ্রীশচশসৃতকটাক্ষশরাদ্দর্তাঁপ 
লীলোচ্ছলন্মদনকাম্কসংনিভ ভ্রুঃ | 
জেন্রীব বম্ম বিপুলং পুলকং বহন্তা 
বিষ্তপ্রিয়া বিজয়তাং জগতাং জয়শ্রীঃ ॥ ৬ ॥ 

ভগবান শ্রীশচীনন্দনের কটাক্ষবাণে পশীড়ত হলেও 'বিলাসপূর্বক আনন্দে 
নিজ ভুকুটির্প কন্দর্পশরাসনের প্রভাবে যান তাঁথাতে অনায়াসে স্মরণর্প 

সমরে পরাজিত করেন এবং সঘন পুলকাবলীরপ কবচ ধারণ করে থাকেন 
সমন্ত ভুবনের লক্ষ্মীর্পা সেই ভগবত৭ শ্রীবিষণপ্রিয়াদেবণ জয়যুন্তা হউন ॥ ৬ ॥ 

যানঙ্গতপ্তানজকান্তকরন্দ্রসঙ্গা- 
দারব্ধতঙ্গরসসংগররঙ্গনেতী । 

কন্দর্পকোটজায়গৌরমনোহভিরামা 
বষ্ঠীপ্রমা বিজয়তাং জগতাং জয়শ্রসঃ 1 ৭ ॥। 

অনঙ্গবাণে পীড়িত গজেন্দ্রসদ্শ 'নিজ প্রিয়তমের সহিত প্রস্তত প্রকৃষ্ট 

রসময় সংগ্রামরঙ্গস্ছলের নেতৃত্বকারণশ ; করোড়ণ কামদেবকেও পরাজিত- 
কারণ; শ্রীগোরচন্দ্রেও চিত্বমোহিনী, 'ন্রভুবনের িজয়লক্ষমীর্পা 
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সব্বদা জরযস্তা হউন ॥॥ ৭ ॥। 

প্রেমমৃতাখ্ধিকনকাঙ্গহরে রসজ্ঞা 
যা সর্বকামবরদা হৃদয়াধিদেবী । 
কেলীকলাসকুশলা স:খদা সখানাং 
'বিষ্প্রিয়া বিজয়তাং জগতাং জয়শ্রীঃ ॥॥ ৪৮॥ 

চ৩তড 



যিনি শ্রীগৌরহারির প্রেমরসেরই কেবল মন্ম্ঞা নহেন পরব তাহার হৃদয়ের 
শাঁধজ্ঠাতৃদেবশ ; সম্পৃণ” অভপস্ট বরদাত্রী ; কেলীকলাতে সুচতুরা, সখীদের 

আনন্দদানকা'রিণধ, ন্রিলোকের. বিজয়লক্ষমীরুপা সেই ভগবত শ্রীবিষপ্রয়া- 
দেবা সদা জয়যুস্তা হউন। ॥1৮॥। 

চিদ গৌরদাসেন রা।বকাবনসৌবনা । 
নবহ্বীপং সমাশ্রিতাা লাখতং পদ্যমম্টকম ॥ ৯ ॥। 

বৃন্দাবনানবাসী কোন এক গৌরভন্ত নবঙ্বীপের শরণ লইয়া উপরোস্ত 
অম্টশ্লোক বচনা কারয়াছেন। ॥ ৯।। 

যঃ পঠেচ্ছণুযালিত্যং শ্রদ্ধয়া পরয়া মুদা । 
বিন্দেদবিষপ্রিয়াদেবীপদদাসামসংশয়ম্ 8 ১০ ।। 

যে শ্রদ্ধাপৃ্বকি পরমযত্বের সাহত উপরোক্ত অন্টক 1নত্য পাঠ এবং শ্রবণ 
করিবে তাহার শ্রীবিষ্ণপ্রয়াদেবশর চরণ সেবা নি:সন্দেহে লাভ হইবে | ॥ ১০ ॥ 

$ ণবষ্যপ্রয়া সহন্রনাম স্তোত্রম" গ্রন্হ থেকে সংগৃহীত । 

৯৭ 



মহাতপদ্ধিনী বিঝুঃপ্রিয়াদেবীর জন্ম কুগুলী 

বৈষব গ্রন্হ রচয়িতাদের মতানুসারে চৈতন্যজায়া বিফুপ্রিয়াদেবীর জন্ম 
হয় ১০০ বঙ্গাব্দে, মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথির পুণ্যলগ্নে ( ইং ১৪১৪ 
খনীঃ)। তাঁর জন্মের প্রথম শুভক্ষণে গঙ্গাবধৌত নবদ্বীপের আকাশে 
বাতাসে প্রাতধ্বানত হচ্ছিল বাগদেবী সরঞ্বতী প্্জার বোদিক মন্ত্র এবং 
মাঙ্গীলক শঙ্খ ও ঘণ্টাধনি। বৈষব গ্রন্হাদির বর্ণনা অনুধায়ণ বিষপ্রিয়া- 
দেবীর জন্ম সময় সম্পকে এরকম একটা ধারণা আমরা পাই । অধ্যাপক ড়: 

সুখময় মুখোপাধ্যায় চৈতনাদেবের জীবনপঞ্জীতে উল্লেখ করেছেন, ১৪১৪ 
খ-সস্টাব্দের ১৬ এীপ্রল অক্ষয় তৃতীয়া ?তাথিতে নিমাইয়ের ৮ বছর বয়সে 
উপনয়ন হয়েছিল অ্থাং সময়টি বিফপ্রিয়াদেবীর জন্মের মান্র তিন মাস পর। 
এঁ সালের বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়া তাথ যদ ১৮ এপ্রল হয় তবে তিথি 
গণনা অনুসারে মাঘ মাসের শুরা পঞ্চমী [তাঁথটি ২০ জানুয়ারি হওয়া 
উঁচং। সুতরাং ধরা যায় বিষপ্রয়াদেবীর জন্ম হয়েছিল ১৪৯৪ খুগচ্টাব্দের 
২০ জানুয়ারি সকালবেলায়। 

চৈতন্যদেবের গ্রচালত জন্ম কৃণ্ডলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে জন্ম- 
তাঁরথ ও সময় অনুযায়ী সাঁধকা বিষুপ্রিয়াদেবীর সম্ভাব্য রাশিচক্র নিরূপণ 
করলে দেখা যাচ্ছে তাঁর কূল্ভরাশি, কূম্ভলগ্ন ও পূরভান্্রপদ নক্ষত্রের 
প্রারাম্ভক পধাঁয়ে জন্ম । শবফ্প্রয়া ॥ জীবন ও সাধনা” পর্ষে বিষযুপ্রয়াদেবীর 
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জীবনীর যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, রাশিচক্রে গ্রহ সন্নিবেশ বিশ্লেষণ করলে 
তার আনুপার্ধক মিল খুজে পাওয়া যাচ্ছে । এমনকি বিষ্যৃপ্রিয়াদেবীর 

আনুমানিক বিংশোত্তরী দশাকালের সঙ্গে চৈতন্যদেবের জীবনপঞজীর 
সামঞ্জস্যও চ্ছাপিত হয়েছে। 

চারযুগে হৈলাম আমি গো জনম দরাখান"- শ্ত্রীরাধার এই চিরম্তন 
আক্ষেপের সুর যেন প্রাতধ্বানত হয়োছল মহাবৈষবী বিষ্দাপ্রয়াদেবীর 

কণ্ঠেও। 'রীরাধার অংশেই বিষ্প্রয়াদেবীর জন্ম বলা হয়ে থাকে । বিরহের 
আগুনে পাড়িয়ে মনুষ্যদেহে আতগ্রাকৃত শান্তর আধার হিসেবে তাঁকে তৈরি 

করার জন্যই বোধহয় বিফুপ্রিয়াদেবীর রাশচক্রে সপ্তমপাঁত রাঁব দ্বাদশস্থানে 
তুঙ্গী মঙ্গল যত হয়ে অবস্থান করাঁছলেন । কিন্তু তাঁর স্বামী তো যুগাবতার 
চৈতন্যদেব। তাই পতিস্থানে বসোছলেন স্বয়ং দেবগুরু বূহস্পাঁত এবং 
তাঁকে দৃষ্টি দিয়ে আরাতি করাছলেন দৈতাগুর শবুক্, গ্রহরাজ শাঁন এবং চন্দ্র 
মঙ্গল ও বুধ ।- রাশি ও লগ্নের একাদশে বলবান বৃহস্পাঁতর দৃষ্টি থাকায় 
বষ্ঠীপ্রয়াদেবী জন্মেছিলেন ধনী রাজপশ্ডিত সনাতন মিশ্রের গৃহে । 
সঞ্চমস্ছ গ্রহের দশাতেই তাঁর জন্ম । তাই আ'বভাঁবক্ষণেই িতামাতা তাঁকে 

ভগবান ধিষ্দুর পাদপদ্মে সমর্পণ করেন। গোলোক ও বৈকুণ্ঠে যান 
প্রকৃতই পবঞ্চণৃপ্রয়া” মত্ধামে তিনিই আঁবর্ভূতা হলেন শবষ্ঠপ্রয়া” নামে । 
বৈফবাচার্ধগণ বলেন শীবঞ্ণুপ্রিয়ােবশ হলেন মহাপ্রভুর মুখ নিঃসৃত বাণী ।+ 

সেকারণেই বোধহয় শুধু সবস্বতী পূজার দিনই তাঁর জন্ম হয়নি, 
জ্যোতিষশাস্ত অনুযায়ী সরস্ধতশী যোগেও তাঁর জন্ম । রাশি ও লগ্নের কেন্দ্রে 

বৃহস্পতি, বুধ ও শ:ক্রের অবস্থান হেতু এই যোগের সৃঞ্টি হয়েছে । 
কৈশোরে পদার্পণের প্রাক্কালেই বিষ্যপ্রয়াদেবীর র্পের খ্যাতি ছড়িয়ে 

পড়েছিল মানুষের মুখে মুখে । কিন্তু তনৃভাবে যাঁর বলবান শংক্র-চন্দ্র-বুধ ও 

বৃহস্পাতর প্রভাব, তাঁর রূপ বর্ণনা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত। 'চৈতন্য- 
মঙ্গলে' লোচনদাস তাঁর কাব্যশান্ত উজাড় করে কিশোরী বিষ্যীপ্রয়াদেবীর রূপ 

বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন-_ 
বক্ষঃস্থল পাঁরসর সুমেরু 'জানয়া । 
কেশরা জিনিয়া মাঝা আতি সে ক্ষীণিয়া ॥ 
কামদেব রথচক্র জানয়া নিতম্ব । 
উরুযুগ জনি রাম কদলক স্তম্ভ ॥ ৪৮৩ ॥ 

এ বর্ণনা শুনে মনে হয় বৃহস্পাঁতি ও চন্দ্রের প্রভাবই বিষ প্রয়াদেবীর 
তনুভাবে আঁধক প্রাধান্য বিস্তার করোছিল। এবারে দোখি জ্যোতিঃশাস্তাবদ- 
গণ কি বলেন? দেহভাবে বলবান বহস্পাঁতর প্রভাব আলোচনা কালে তারা 
বলেছেন--- 
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সুন্দর £ সন্দরকর £ সুকচ্চে রোগবাঁজ্জতঃ। 
সহঞ্জঃ সুভূষঃং সদ্বস্ত্ঃ সুনাভি কাটি সংযৃতঃ ॥ ২৪৫ ॥ 

(জ্যোতিষ কজপবূক্ষ-্প্রীনারায়ণ ভট্টাচার্য) 
বুধ প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন--সুমৃর্তিনপুণঃ শান্তো মেধাবী চ প্রিয়ম্বদঃ |, 

বিবাহোত্তরকালে পট্বস্ত পাঁরাহতা সালংকারা বিষ্ীপ্রয়াদেবীর অবয়ব ও 
আচরণে প্রাজ্ঞ জ্যোতিধষিবর্গের মন্তব্যের প্রাতফলনই আমরা বৈষ্ণব পদকতারদের 
বণনায় প্রত্াক্ষ কার। 

দবাদশবর্ষে পদার্পণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিফ:প্রিয়াদেবীর বিবাহ হয়। 
বিংশোত্তরী দশা অন্যায়” তখন বৃহস্পাতর দশ। মঙ্গলের অন্তর্দশা চলাছল। 
সপ্চমস্থ বৃহস্পাতির উপর মঙ্গলের দৃষ্টি থাকায় এই দশাম্তর্দশাতেই তাঁর 
বিবাহ হয়। কিন্তু তারপরেই শুরু হয় বৃহস্পাত ও রাহুর দশান্তশা । 

রুপেশ্গুণে অতুলন?য়, স্বামশ গর্বে চিত্ত বলমল করলেও তাঁর যৌবন সরসীর 
নীরে মিলনের শতদল প্রস্ফুটিত হল না। ষোড়শী 'বিষ্প্রয়াদেবীকে 
ঘুমন্ত অবস্থায় ফেলে রেখে, শ্যাম বিষে আচ্ছন্ন” নিমাই পণ্ডিত গৃহত্যাগ 
করলেন ৯১৬ বঙ্গাব্দের ২৭ শে মাঘ শেষ রান্রে (ইং ১৫১০ খ্রীষ্টাঞ্দ )। তার 
অনেক আগেই 'বষ্পপ্রয়াদেবীর শাঁনর দশান্তদ্দশা কাল শুরু হয়ে গেছে। 

এবার আরম্ভ হ'ল তাঁর সাধিকা জীবনের সূচনা । মূল ভ্রিকোণগত লগ্নপাতি 
শনির প্রখর তেজে বিষ:ুপ্রিয়াদেবীর চেতনায় সণ্টারত হ'ল আদ্যাশক্তি । 
এই শন্তির অদৃশা প্রভাবে সন্ব্যাসোত্তর শ্রীকৃষচৈতন্যের বৃন্দাবনে যাওয়ার 
তাতক্ষাণক প্রয়াস ব্যর্থ হ'ল। শান, বুধ ও বুহস্পাতর প্রভাবে তান 
পেয়েছিলেন পবানুমান ক্ষমতা । গৌরাঙ্গদেবের গৃহত্যাগের প্রান্কালেই 
তিনি আসন্ন বিচ্ছেদের পৃবাভাষ ব্যস্ত করেছিলেন শচগমাতা ও তাঁর অন্তরঙ্গ 
সখীর কাছে । পরবতণ্কালেও নানা ঘটনায় তাঁর এই শন্তির পরিচয় পাওয়া 
যায়। 

কুদ্ভরাশির যোগকারক গ্রহ শুক্র পন্ণস্থ হ৩য়।য় নান।ভাবে বিষুপ্রিয়া- 
দেবর শিজ্পনসন্তার উন্মোচন ঘটোছল। 1তাঁন পটে অন্কন, রম্ধন এবং 

কীর্তনগানে যথেষ্ট দক্ষতার পাঁরচয় দিয়েছিলেন। এছাড়া তান ছিলেন 
সুগৃহিণীী। শুক্র চতুথ স্থানের আঁধপাঁতি হওয়ায় বিষ্ুপ্রয়াদেব' আটজন মুল 
সখা সহ বাহাত্তর জন সখা দ্বারা সদা পারবৃতা থাকতেন । এদের সাহাষ্যেই 
[তিনি পারিবারিক কীর্তনের প্রচলন করেন। গুরুসৌর যোগের শুভ 
প্রভাবে তিনি গৃহভ্যন্তরে থেকেও নেতৃত্ব দেওয়ার শান্ত অর্জন করেন। 
তাই অদ্বৈত পত্বী সীতাদেবীর পরই দ্বিতীয় বৈষ্ণব আচাষার আসন [তিনি 
অলংকৃত করেছিলেন, ভাগ্যপাতি শুক্রের আনক-ল্যেই বোধ হয় শনি ও শুক্রের 
দশাম্তর্দশায়। ৯২২ বঙ্গাব্দের (১৫১৬ খণীল্টাম্দ) ফাল্গুনের শেষে নবদ্বাপে 
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চৈতন্যদেবের সঙ্গে বিষ্ুপ্রিয়াদেবীর পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। তাঁর তপস্যার 
দীপ্ির কাছে যেন মুহতের জন্য নান হয়ে যায় চৈতন্যদেবের ভন্তিপ্রেম:রসে 
আচ্ছাঁদত শল্তি। স্বঙ্গ বাক্ বিনিময়ের পরে তিনি স্বামণ্র পাদ,কা 
গ্রহণ করেন। বিষ:প্রিয়াদেবীর ভুবনমোহনীরূণে টৈতন্যদেব মোহাচ্ছন্ন না 
হলেও হয়তো বা তৎকালীন অপশাসনের ভয়ে সন্তন্ত হয়ে তিনি নিজ সেবা 
কার্য থেকে ছাড়য়ে বিষ:ুপ্রিয়াদেবীকে সর্বদা নজরে রাখার জন্য দামোদর 
পণ্ডিতকে পাঠিয়ে দেন নবদ্বাঁপে । এভাবে বিষ্যাপ্রয়াদেবী প্রায় নিজগৃহে 
অন্তরীণ ছিলেন। দ্বাদশচ্ছ রাঁব ও মঙ্গলের উপর রাহুর দৃষ্টির অবশ্যম্ভাবশ 
পাঁরণাম এাঁড়য়ে যাওয়ার ক্ষমতা মনুষ্যদেহে সম্ভব হয়নি । 

গবেষকদের মতান,যায়ী, ১৫৩৩ শ্রীম্টাব্দের ২৯ জুন (৯৩৯ বঙ্গাব্দের 
৩১শে আযাঢ়) চৈতন্যদেবের তিরোধান হয়। বিষপ্রয়াদেবীর জন্মকুণ্ডল? 
অনুযায়ী তখন তাঁর অন্টমপাঁত বুধের ও দ:ঃস্থানগত সপ্চমপতি রাবির 
দশান্তর্দশা চলছে । এর পরেই শুরু হয় তপচ্বিনী বিষ্পপ্রয়াদেবখর 
প্রকৃত কচ্ছ-সাধন। তাঁর রাশিচক্রে বলবান ধর্মপাঁত কেন্দুস্থ এবং বলবান 
লগ্নপাঁত লগ্নচ্ছ। এ দুইয়ের সমন্বয়ে তপস্বী যোগের সৃষ্টি হয়েছে। 
িষপ্রয়াদেবীর তপঃশক্তির জ্যোতি বিচ্ছযারত হ'ল দিগন্তে এবং পুণ্যসলিলা 
ভাগীরথীর অসংখ্য উর্মিমালায়। প্রায় অনাহারে থেকে জীবন ধারণ করার 
অলৌকিক শান্ত অন করেছিলেন তিনি। শাশুড়ীর সেবাকাষে'র মধ 
তাঁর সংসারী মন যতটুকু অবাশিম্ট ছিল, শচশমাতার তিযোধানের পর তা 
সম্পূর্ণ অন্তাহতি হয়। লগ্নে চারটি গ্রহের অবস্থান হেতু তাঁর রাশিচক্রে 
প্রবজ্যা যোগ থাকলেও তিনি গৃহত্যাগ করেননি লগ্নস্থ শ;ক্রের প্রভাবেই। 
জীবযোগ ও শঙ্খযোগের আন্কূল্যে গৃহে থেকেই সম্পূর্ণ মৌলিক পদ্ধতি 
অনুসরণ করে ধমচিরণ ও তপস্যা করেছেন । চল্লিশোর্ধ জীবনে তনুভাবন্থ 
শনির প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রোঁদ্বের প্রাঙ্গণে তাঁর দেহ 'কৃণা চতুদ্শীর 
চাঁদের মতো" ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়েছিল। কিন্ধু তিনি বে*চেছিলেন দগর্ঘকাল। 
জ্যোতিঃশাস্াবদগণের মতে-- 

বুধো বা ভার্গবো বাপ গৃরধ্বাকেন্দ্র সংস্ৃতঃ | 
শতায়্র্্বলবান বিতো জাতো গোত্রাধপো ভবেং ॥ 

(জ্যোতিষ কম্পবৃক্ষস্প্প্রীনারায়ণ ভট্টাচাষ-) 
এ কারণেই তানি স্থিতপ্রজ্ঞা, গোল্রশ্রেম্ঠা ও দীর্ঘজশীবশ হন এবং প্রায় 

শতান্দীকালব্যাপী গৌরাঙ্গ সাধনায় অত্মমণ্ন থাকেন । 
জ্যোতিষাঁবিচারে ৯৯৬ বঙ্গাদ্দৰের ফাঙ্গুণ মাসের দোল পর্ণিমায় মহাপ্রভুর 

মন্দিরে প্রবেশ করে মহাসাধিকা বিফণপ্রিয়াদেবণ বরা্মমনহূর্তে সমাধচ্থু হন এবং 
ইহধাম ত্যাগ্গ করেন। বষ্ঠপাঁত চন্দ্র সদন তাঁর লগ্নের সস্তমে বা পাতিস্থানে 
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অবস্থান করছেন। তখন তাঁর মঙ্গলের দশা ও রাহুর অন্তর্দশার প্রায় শেষপর্ব 

সমাগত । জন্মকুণ্ডলশীতে কমাঁধপাঁত মঙ্গল তুঙ্গী হয়ে বসে আছেন। তার 

মোক্ষস্থানে এবং মতত্যুন্থানে অবস্থিত রাহু দ্টি দিচ্ছেন তাঁকে । বৈকুম্ঠে 

ফিরে যাওয়ার এই তো মহালগ্ন। কিন্তু ু গাবতার স্বামীর আত্মায় লীন 
হওয়ার এঁকান্তিক বাসনায় তিনি এই দিনে ইহধাম ত্যাগ করলেন, নাকি এটা 
বিষণুপ্রিয়াদেবীর এক নরব প্রাতবাদ 2 কারণ দোল পূর্ণিমার পৃণ্যদিনেই 
তাঁর স্বামী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কি এই ইচ্ছা ছিল ধরা ধামে অগ্গাণিত 
ভন্তজন চৈতন্যদেবের আঁবিভাঁব 'তাঁথ পালন করার সময় মৃহূর্তের জন্য 

হলেও বিষ্ুপ্রিয়াদেবীর 'তিরোধানের কথা স্মরণ করে বিষণ্ন হবেন ? 
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বিষুপ্রিয়া বংশলতা 

বিফপ্রয়াদেবীর পিতামহ ছিলেন দবগ্গাদাস শিশ্র। দুর্গাদাস মিশ্রের 

দুই পত্র সনাতন মিশ্র ও পরাশর কালদাস। সনাতন মিশ্রের আবার 

দুই$সন্তান'। বিষুপ্রিয়াদেবী ও যাদব আচার্ধ । 

দৃর্গাদাস মিশ্র সর্ব গুণের আকর । 

বোঁদক ব্রাক্ষণ বাস নদীয়া নগর || 

তাঁহার পত্বীর হয় শ্রীবিজয়া নাম ! 

প্রসবিলা দুই পাত্র আঁত গুণধাম । 

জোম্ঠ সনাতন কাঁনষ্ঠ পরাশর কালিদাস 

পরম পাণ্ডিত সর্বগুণের আবাস ॥। 

( প্রেমাবলাস- নিত্যানন্দ দাস, উনাবংশ বিলাস ) 

চৈতন্যতত্ব-দশীপকা অনুসারে জানা যায়, সনাতন মিশ্র ছিলেন 

যজর্বেদীয় 'বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ । তাঁর পূর্বপুরুষগণ মিথিলার আঁধ- 

বাসী ছিলেন । 
শ্রীসনাতন মিশ্রস্য বংশং বক্ষ্যে বিধানতঃ। 

পাঁবন্ত কীর্তনং ধন।ং যতশ্রুত্থা নম্মলীভবেত ॥। 

প্রঃ শ্রীষার্দবাচা্যঃ কন্যা বিষ্তুপ্রয়াস্য চ। 

যামুপায়ংস্তু বিধিবৎ শ্রীশচীনন্দনো হিঃ । 

তদ-ভ্রাতৃতনয় £ শ্রীমন্মাধবাচার্যয ঈরিতঃ 1 

[ শশীভূষণ গোস্বামী ভাগবতরত্ব ] 

ধামে*বর মহাপ্রভু ও 'ধামে*্বরী বিষবপ্রয়া'র সেবাঁধিকারী ীবফৃপ্রয়া 

পরিবারের বংশলতা নিম্নে বার্ণত হল। এই গৌর-বিষ্যাপ্রয়ার সেবা-& 

প্জাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে প্রায় পণ্শতবর্ষের বৃহ একান্নবতণ পারবার। 

ভারতখয় মঠ মান্দরের ইতিহাস অবলোকন করলে এই বৃহৎ পাঁরবারের 

মত দৃষ্টান্ত খঃজে পাওয়া দুরহ । যাঁদও এই পাঁরবারের কিছ, কত সদস্য 

বাসচ্থান ও উপার্জন সূত্রে বিভিন্ন পেশায় যুন্ত থাকার ফলে রাজ্যের বিডি 

জায়গায় ছাঁড়য়ে ছিটিয়ে বসবাস করছে । তবে [নাদন্ট ময় তালিকা 

অনুযায়ী যার যখন সেবা পন্জার আধকার থাকে, ভান্তনত চিন্তে অবশ্য 
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কতব্য হিসেবে তারা সে দায়িত্ব পালন করে । অবশ্য অনেকের সেবা-প্জার 

আঁধকার চাকুরীর জন্য ও বণ্টনযোগ্য না হওয়ায় অনান্য উত্তরাধকারীর 

কাছে বিক্লী করেও 'দিয়েছে। 

মাধব আচার্ধর তিরোধানের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পত্র ষন্ঠীদাস গোস্বামণ 

বিগ্রহের পূজার আধকারা হয়। যজ্ঠদাসের পর তার দুই পুত্র রামদেব ও 

মহাদেব এবং তার সন্তানগণের দ্বারা নবঙ্গবীপে ধামেন্বর মহাপ্রভু ও 

'ধামেশ্বরী বিষুপ্রিয়া' দেবীর সেবা পূজা ও বাঁভন্ন উৎসব অননহ্ঠান 
সুশৃঙ্খল ভাবে পালিত হয়ে আসছে । স্ীবস্তৃত বংশলতার ধারাবাহক 

ক্লমাবন্যাস করা হয়েছে “দশ আ'ন' ও ছয় আনি” দুটি ভাগে বিভন্ত করে। 

যহ্ঠীদাস গোস্বামীর জ্যেষ্ঠপুত্র রামদেবের বংশধারা পাঁরচিত “দশআনি, 

1হসেবে এবং কণিম্ঠ পুত্র মহাদেবের বংশধারা পাঁরচিত ছয়আ'নি হিসেবে । 
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